
ENCARECEU? – I
O novo edital para contrata-

ção de uma nova empresa para ex-
plorar o estacionamento rotativo
(o popular Zona Azul) na região
central do Município, publicado
pela Semuttran (Secretaria de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transporte), informa que serão
mantidas as atuais 4.845 vagas
dentro do sistema, sendo que 2.234
são pagas e o restante é destinado
a pessoas com deficiência e idosos.

ENCARECEU? – II
Curioso, no entanto, confor-

me reportagem do jornalista Beto
Silva, no JP, que, mesmo assim, o
tíquete encareceu em todas as mo-
dalidades. Para 30 minutos, pas-
sa de R$ 1,30 a R$ 1,50; para uma
hora, de R$ 2,10 para R$ 2,50; e
para duas horas, de R$ 2,65 para
R$ 3,50. O edital frustra a expec-
tativa de quem pudesse imaginar
que, em um eventual novo contra-
to, os preços pudessem ficar mais
módicos. Que nada! Vai encarecer.

ENCARECEU? – III
Em contrapartida, ainda com

base no novo edital, haverá uma
ampliação gradativa do repasse ao
município. Antes, o percentual era
16,52%, durante todo o contrato,
mas, a partir de agora, haverá uma
cláusula com uma regra que au-
menta gradativamente, dando
oportunidade do Executivo reter
mais do R$ 62,723 milhões esti-
mados da contratação. A promes-
sa – da Administração – é que
os recursos serão destinados
para ações e investimentos em mo-
bilidade, trânsito e transporte.

CIRO
Greg News, pelas redes so-

ciais, fez um balanço da vida do
ex-governador Ciro Ferreira Go-
mes, hoje no PDT e já passou
por outros seis partidos. Sem-
pre disparando, metralhadora
sem fim, bem ao seu estilo, o “ce-
arense” nascido em Pindamo-
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nhangaba, no Estado de São Pau-
lo, não tem travas na língua.
Criou o cirismo que não sustenta
Ciro como candidato da terceira
via. Ótimo trabalho da Greg News.

FESTA
O ex-presidente Lula (PT) é

criticado por causa da sua festa
de casamento, o terceiro. As suas
esposas, primeira e segunda, mor-
reram. Está se casando por ser vi-
úvo pela segunda vez. Os adver-
sários políticos usam, rasteira-
mente, da sua festa para criticá-
lo, como que, se depois de oito
anos na Presidência da Repúbli-
ca, não tivesse condições de fazer
uma festa com a esposa Janja.

CACIQUE
Um dos caciques do PSDB,

apesar de não muito destacado,
o ex-senador José Aníbal — ele é
suplente do senador José Serra
(SP) — pediu ao ex-governador
João Dória para que desista da
corrida ao Palácio do Planalto.
Aliás, Dória é especialista em in-
terromper mandatos e vencer
eleições. Mas essa, talvez, não
deu certo mesmo. Em Piracica-
ba, seu “cabo” principal é o ex-
prefeito Barjas Negri (PSDB).

ALAGOAS
O Estado das Alagoas deu

uma mudada no rumo da políti-
ca nacional. É que foi eleito por
21 votos governador de um man-
dato tampão Paulo Dantas
(MDB), aliado seguro do sena-
dor Renan Calheiros, cujo filho
também vai disputar a vaga no
Senado Federal. Em outras pala-
vras, quem perdeu lá foi o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e o de-
putado federal Arthur Lira (PP).

EXALTAÇÃO
O presidente Jair Messias

Bolsonaro (PL) exaltou, de vez, o
ministro André Mendonça, do
STF, por ter decidido pela derru-
bada da resolução do Confaz (Con-
selho Nacional de Política Fazen-
dária), e, com isso, tirou a auto-
nomia dos Estados sobre ICMS no
diesel. Fez um longo discurso e
disse, em tom de exaltação, que
foi ele, Jair, responsável pela indi-
cação de Mendonça para a Corte.

Simespi e Metalúrgicos criam
ação para entrega de currículos
Interessados poderão levar documento no próximo dia 31 de maio,
no Ginásio Municipal de Esportes “Waldemar Blatkauskas”

Homens e mulheres em bus-
ca de oportunidades de traba-
lho nas indústrias do setor me-
tal-mecânico de Piracicaba e re-
gião poderão entregar seu cur-
rículo impresso pessoalmente,
no próximo dia 31, das 8h às 17,
no Ginásio Municipal de Espor-
tes Waldemar Blatkauskas (rua
13 de Maio, 2.122 – Bairro Alto).
A força-tarefa é resultado de
parceria inédita do Simespi (sin-
dicato patronal das empresas de
metalurgia de Piracicaba e re-
gião) e Sindicato dos Metalúr-
gicos de Piracicaba e Região.

“O país vive um momento de
retomada após todas as dificul-
dades que enfrentamos durante
a fase mais crítica da pandemia.
O desemprego cresceu, as indús-
trias ainda têm problemas com a
falta de insumos, mas precisa-
mos ser propositivos e agir para
mudar essa situação. Acredita-
mos que a união do sindicato pa-
tronal com o sindicato dos tra-
balhadores seja bastante emble-
mática neste momento porque si-

naliza que a soma de nossos es-
forços é a melhor saída para os
problemas”, afirma Euclides Li-
bardi, presidente do Simespi. Se-
gundo ele, a indústria tem en-
frentado dificuldades para en-
contrar mão de obra qualificada.

Divulgação

Euclides Libardi (presidente do Simespi) e Wagner da Silveira,
o Juca (Sindicato dos Metalúrgicos) firmaram parceria inédita

Wagner da Silveira, o Juca,
presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Piracicaba e Região,
também destaca a importância da
parceria entre as duas entidades
nessa força-tarefa para coleta de
currículos, que busca proporcionar

oportunidades de trabalho para
quem pleiteia uma recolocação no
mercado. “A qualificação é real-
mente um obstáculo que precisa-
mos enfrentar para dar ao traba-
lhador maior chance de encontrar
uma colocação. Li recentemente
uma reportagem em que se afir-
mava que 10 milhões de trabalha-
dores precisam ser qualificados no
Brasil. Vamos captar esses currí-
culos e avaliar como poderemos
viabilizar essa qualificação para
que os trabalhadores voltem ao
mercado de trabalho”, enfatiza.

Os currículos captados, se-
gundo os organizadores, forma-
rão um banco de dados para
consulta das empresas que te-
nham vagas disponíveis. Com o
slogan “A indústria espera VC:
traga o seu CV”, a força-tarefa
criada pelo Simespi e Sindicato
dos Metalúrgicos tem apoio da
Selam (Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras) e Semdettur (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo).

Silvino Hummel é eleito o
Contabilista do Ano de 22

Divulgação
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Eleição foi totalmente digital

O Sincop (Sindicato dos Con-
tabilistas de Piracicaba e região)
encerrou sexta (13) a votação para
escolha do Contabilista do Ano de
2022. O processo ocorreu de for-
ma exclusivamente digital, por
meio do site www.sincop.com.br e
o grande homenageado deste ano
é Silvino José Hummel com maio-
ria expressiva dos votos dos asso-
ciados. A outorga de Contabilista
Emérito do Ano faz parte das Co-
memorações oficiais de aniversá-
rio do município de Piracicaba
que é celebrado em 1º de agosto.
A entrega oficial da homenagem
será efetuada em solenidade fes-
tiva em data a ser definida. Hum-
mel se diz realizado com a esco-
lha, especialmente pelo carinho
que recebeu dos colegas. “Recebi
muitas mensagens de amigos e
colegas me parabenizando. Somos
uma classe bastante unida e estou
honrado em representar a catego-
ria como Contabilista Emérito este
ano”, destaca o homenageado.

HISTÓRICO — Silvino José
Hummel, nasceu em 22 de maio
de 1962, na cidade de Rio Claro. É
casado com Adriana Bueno Hum-
mel, pai de dois filhos, Silvino José
Hummel Junior e Silviano Rober-
to Hummel. Formou-se em Ciên-
cias Contábeis pela Faculdade de
Ciências Contábeis de Rio Claro
(atual Faculdades Claretianas),
pós graduado em MBA Auditoria
e Direito Tributário, pelo Centro
de ensino Educacional de Goiânia
(GO). Atua como contador e em-
presário contábil há 42 anos no
escritório Contábil Silvino Seu Lar.
É Diretor do Conselho Fiscal do

Sincop – Sindicato dos Contabilis-
tas de Piracicaba e região, mem-
bro da Associação dos Contabilis-
tas de Piracicaba – Aescon. Há 23
anos participa do Centro de Estu-
dos do Sincop onde já atuou como
Coordenador Presidente, Vice Co-
ordenador e Secretário. É membro
atuante e participativo do Sincop
tendo acompanhado de perto des-
de a antiga sede, até a construção
na atual sede. Também é Diretor
Patrimonial da Apescc de Rio Cla-
ro (Associação dos Contabilistas
de Rio Claro). Já atuou como
professor de contabilidade no
curso técnico em Contabilidade
do Colégio Organização Escolar e
Delegado do CRC-SP da Cidade
de Rio Claro, representando 7 ci-
dades da Região de 2018 a 2020.

Ruben Fontes Neto/XV de Piracicaba

REAPRESENTAÇÃO DO NHÔ QUIM
Os atletas do XV de Piracica-
ba se reapresentaram, ontem,
16, para iniciar a preparação
para a Copa Paulista. Foi o
primeiro contato entre os joga-
dores e a comissão técnica li-
derada pelo técnico Cléber
Gaúcho. A grande maioria são
atletas #DNAXV, tanto os que
estão na disputa do Paulista
Sub-20 quanto outros que ain-

da têm vínculo com o Alvinegro,
caso do volante Samuel Andra-
de, que volta de empréstimo
do Votuporanguense. “Vamos
exigir comprometimento. O
momento hoje é apenas um
pontapé inicial para uma com-
petição, que como já conver-
samos, o XV entra sempre
como um dos favoritos”, disse
o técnico Cléber Gaúcho.
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Por um "New Deal" caipira
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

te necessitados, os que
estão no abandono.
Criar obras, emprego
provisórios, agir emer-
gencialmente, irrigar
a imaginação de espe-
rança, recuperar a sa-
bedoria de Keynes na
ordem econômica.

O que e como fa-
zer? Que o Prefeito e a
Câmara convoquem a

sociedade para a busca de uma
radiografia sócio-econômica de
Piracicaba. Que se busquem so-
luções provisórias urgentíssi-
mas para devolver a dignidade
aos que estão nas ruas, nas pra-
ças, desesperançados e desassis-
tidos. Ideias e propostas exequí-
veis haverão de surgir, incluin-
do Parcerias Público/Privadas.

Por que não pintar as gui-
as das sarjetas de toda a cida-
de? Há um exército de desem-
pregados que poderiam, emer-
gencialmente, ser contratados,
por que não? Analisemos: a
Prefeitura liberou uma verba
de cerca de 1.800.000 reais
para a absurda mudança da pi-
nacoteca. Na simples hipótese
de pintura de sarjetas, quan-
tas pessoas desassistidas pode-
riam ser contratadas emergen-
cial e provisoriamente, com o
auxílio, digamos, de mil reais?

Pintar sarjetas, fazer hortas
comunitárias em terrenos vazi-
os, formar jardins, criar servi-
ços, iniciativas emergenciais e
provisórias - esse seria o "New
Deal" caipira. Urge, pois, o des-
pertar de uma consciência mais
sólida e generosa de comunida-
de.  Esse retorno benfazejo seria
inspiração para retomarmos
ações que, antes, transformaram
a sociedade. Que voltemos, os
comunicadores sociais, a ser "Voz
dos que não têm voz." E que a
população retome a consciência
esquecida: a opção preferencial é
pelos pobres. Nosso "New Deal".

A hora angustiante não é
a de ensinar a pescar. É a de
dar o peixe para o faminto.

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

Cecílio Elias Netto

Épossível haver
um estadista
 em nível muni-

cipal? A resposta é
simples: sim, é possí-
vel. Mas isso depen-
de, basicamente, de
decisões políticas que
contem com a partici-
pação e vontade das
comunidades. Um estadista é um
homem de Estado preparado
para a arte de governar. E, tam-
bém, alguém que exerce a lide-
rança política com sabedoria e
sem limitações partidárias.

Piracicaba conheceu esse es-
tadista que surgiu do consenso
popular, da movimentação das
classes sociais e instituições. Foi
na década de 1950. O homem
que as entidades, as sociedades
de classe foram buscar na inici-
ativa privada: Luciano Guidot-
ti. Ele nunca se envolvera em
política, não tinha estudos
avançados e se destacava, na
vida privada, por uma visão so-
cial e progressista extraordiná-
ria. Era um intuitivo com lide-
rança especial, capaz de cercar-
se de assessores competentes, de
ouvir opiniões, mas sem abrir
mão de sua decisão final. Ele,
muitas vezes, decidia pelo que
parecia inviável mas que, ao de-
pois, se revelava a opção certa.

Vivemos, atualmente, uma
transformação universal desafi-
adora. Teríamos que entender
serem, as iniciativas mais urgen-
tes, as mais próximas de nós.
"Pensar globalmente, agir local-
mente" - é a fórmula. Piracicaba
enfrenta problemas locais que
exigem ações locais, já se mos-
trando inútil aguardar ações de
outras esferas. Piracicaba preci-
sa de um novo pacto social que
fuja a ramerrões ideológicos e
fórmulas desgastadas. E, no en-
tender deste jornalista, estamos
sendo chamados a um retorno.
E retorno não é retrocesso. Re-
torno é voltar-se às fontes gera-
doras, às raízes, inspiradoras das
transformações necessárias.

Referir-me a novo pacto e a
retorno, remete-me à genialida-
de de Franklin Rossevelt, com o
seu "New Deal", o contrato que,
alterando convicções antigas e
superadas, transformou os Es-
tados Unidos e inspirou o mun-
do. O novo pacto propõe a ação
mais vigorosa do Estado, em
nosso caso, do município. Agir
em atenção aos verdadeiramen-
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Desigualdade racial no brasil

Omercado de trabalho, no
Brasil, é segmento da so-
ciedade que reflete a de-

sigualdade social no país, se-
gundo dados da Pesquisa Na-
cional por Amostras de Domi-
cílios (PNAD), relativos a 2021.

A taxa de informalidade
também é maior, 52% (cinquen-
ta e dois por cento) entre par-
dos e 49% (quarenta e nove por
cento) entre pretos, do que en-
tre brancos, 42,8% (quarenta e
dois virgula oito por cento).

Pesquisada a renda, o des-
nível é, ainda, mais claro - o ren-
dimento médio de um trabalha-
dor preto foi de R$1.907,00
(mil novecentos e sete reais), em
2021, apenas 57% (cinquenta e
sete por cento) do rendimento
médio dos brancos - R$3.310,00
(três mil trezentos e dez reais).

Para estudiosos, refletem
as di ferenças  s i tuações  de
discriminação, oportunida-
des  des iguais ,  conforme a
raça e origem social, especial-
mente, diferenças na educação.

Nesse contexto, ressalta o
papel das quotas nas universi-
dades, cuja lei completa 10 (dez)
anos - instrumento eficiente e
comprovadamente válido para
tentar minorar o problema, te-
nha-se em conta que a parcela
de pretos e pardos, entre 18 e 24
anos, nas universidades públi-
cas, subiu de 32% (trinta e dois
por cento), em 2001, para 40%
(quarenta por cento), em 2012 e
52% (cinquenta e dois por cen-
to), em 2021, de acordo com es-
timativas de professor da UERJ.

O grau de instrução explica
a diferença de renda, entre bran-
cos e negros, no mercado de tra-
balho, embora haja influências
regionais por tipo de atividade.

Observa-se, nas empre-
sas, mesmo com a adoção de
práticas ambientais, sociais e
de governança (EGS), a pre-
sença de negros, na direção
ou em conselhos é pequena.

Profissionais que se proje-
tam, em conselhos e direção, re-
presentam fatia diminuta, entre
diretores executivos, conselhei-

ros, segundo o levantamento da
Universidade de São Paulo (USP).

Pesquisa recente mostrou
que o branco tem chance 58
vezes maior de ter alto cargo,
em empresas, ocorrendo en-
traves e vieses culturais para
ascensão de negros e mulhe-
res na carreira executiva.

O grau de instrução explica
boa parte da diferença de renda,
entre brancos e negros, no mer-
cado de trabalho, demonstra a
pesquisa do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada. A dife-
rença de renda está ligada à di-
ferença de educação, já que te-
mos mais trabalhadores bran-
cos com educação mais avança-
da que trabalhadores negros.

Isso tem razões históricas
e, mesmo com as quotas uni-
versitárias, não mudou.

Se a diversidade racial con-
tinuar baixa, corre-se o risco de
"tokemismo", quando ocorre
inclusão simbólica, com objeti-
vo de fazer concessões superfi-
ciais a grupos minoritários.

No Brasil, são raros pro-
gramas específicos para inclu-
são de negros, em cargos de
alta direção nas empresas.

Grupos, que defendem direi-
tos à população negra, protoco-
laram, no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Arguição de Cum-
primento de Preceito Fundamen-
tal, a pedir o reconhecimento do
STJ de que, entre nós, vigora uma
política classificada como política
adversa a negros, pedindo, ain-
da, a criação de um plano nacio-
nal de enfretamento ao racismo e
medidas ligadas à saúde e à re-
dução da letalidade de ações po-
liciais contra a população negra.

O 13 de maio marca os
134 anos da abolição da es-
cravidão, que passou a ser
chamada por ativistas de Dia
da Abolição Inconclusa.

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

Moção de Repúdio e o ódio como estratégia política
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Adelino Francisco
de Oliveira

Acidade de Pira-
cicaba registra
  muitos proble-

mas sociais e ambi-
entais a serem en-
frentados. A lista é
bem extensa e a po-
pulação e o meio am-
biente sofrem com múltiplas
mazelas. A vulnerabilidade so-
cial atingiu índices insuportá-
veis. O sentimento geral que
toma a cidade é o de profundo
abandono. Em uma gestão da
prefeitura que parece fazer ques-
tão de não ter nenhuma proxi-
midade com o cotidiano do povo
piracicabano, faltam políticas
públicas em todas as áreas.

Alguns dizem que a péssima
administração local é resultado
da mais pura incompetência;
para outros é consequência da
falta de empenho em trabalhar
por parte do prefeito; outros ci-
tam ainda a total ausência de
empatia e a insensibilidade soci-
al do mandatário local, que não
dialoga com a população, fican-
do fechado em seu gabinete,
alheio aos problemas. A unani-
midade entre os piracicabanos
consiste na avaliação de que o
município tem sido muito mal
administrado. A cidade se vê

diante de uma prefeitu-
ra sem iniciativas, sem
protagonismo nem li-
derança, sem propos-
tas inovadoras, sem
respostas para os dra-
mas sociais e ambien-
tais que se avolumam.

É nesse cenário que
alguns políticos de oca-
sião, alheios aos proble-

mas reais da cidade, com aparen-
tes intenções eleitoreiras, forçan-
do a produção de narrativas, cri-
am fatos e situações que os colo-
quem em destaque diante de seu
grupo eleitoral. Em política é o que
se chama de demagogia. A postu-
ra cínica e desleal daqueles que
fazem do exercício do mandato um
instrumento de mera projeção pes-
soal, voltando-se contra os reais
interesses da população. Talvez o
caso mais exemplar seja o do par-
lamentar, que, esquecendo-se e es-
camoteando os sérios problemas
que tocam o povo piracicabano,
gasta imensa energia para compor
uma moção de repúdio, que tem
como único objetivo atacar, agre-
dir e detratar o ex-presidente
Lula. É inacreditável que a Câma-
ra de Vereadores deixe de deba-
ter a cidade, apresentando pro-
postas e projetos urgentes, para
se debruçar por horas e até dias
sobre uma moção de repúdio que
tem como elemento principal a

afirmação do ódio como estraté-
gia de luta política. Todos sabemos
o quanto de mal essa postura po-
lítica já produziu para o Brasil.

Independente do escopo par-
tidário e da visão política, é ine-
gável, para quem faz uma análi-
se honesta e minimamente isen-
ta, os inúmeros benefícios que o
governo do ex-presidente Lula
trouxe para Piracicaba. A partir
de 2004, notadamente, observa-
vam-se as muitas obras na cida-
de (obras viárias), fruto de uma
política que se desenhava nacio-
nalmente. Fora isto, durante as
gestões do ex-presidente Lula, a
pujança econômica possibilitou
importantes investimentos lo-
cais. Projetos de infraestrutura
e habitacionais, geração de mui-
tos empregos e a dinamização de
projetos sociais, reflexos diretos
do programa de governo Lula, be-
neficiaram em muito a população
de Piracicaba. Não se pode esque-
cer que o próprio campus Piraci-
caba do Instituto Federal, que hoje
atende cerca de 1500 alunos por
ano e oferta mais de 20 cursos, é
resultado de uma política pública

educacional dos governos de
Lula e posteriormente dos go-
vernos de Dilma Rousseff.

Tudo isto para que possa-
mos fazer memória de um go-
verno que direcionou as forças
do Estado para proteger, pro-
mover e garantir a dignidade
das pessoas. O reconhecimento
internacional e nacional da atu-
ação da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos, com status
de ministério, nos governos
Lula e Dilma, é prova incontes-
te do compromisso do ex-pre-
sidente Lula com as pautas das
chamadas minorias sociais. A
moção de repúdio em questão,
neste tempo de disputa eleito-
ral, coloca-se como um estrata-
gema, uma tentativa de fomen-
tar uma batalha que, ao invés
de propor um espaço para a re-
flexão e a cidadania, alavanca
práticas que acirram ações de
ódio e de violência simbólica em
um momento em que lutamos
para defender nossa democra-
cia e os direitos de cidadania.

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

Max Pavanello

Pré-candidatos(as)
já podem come-
çar a arrecadar

recursos para a cam-
panha eleitoral. O ano
eleitoral é repleto de
datas importantes e o
último domingo, 15,
foi mais uma delas,
pois marcou oficial-
mente o início das eleições.

Um início ainda tímido, pois
não se pode fazer campanha e pedir
votos. Mas, os(as) candi-datos(as),
ainda pré-candida-tos(as), já po-
dem começar a arrecadar recur-
sos para a campanha por meio de
sites de financiamento coletivo.
Importante, neste momento, a úni-
ca forma legal de arrecadação é
através do financiamento coletivo.

Popularmente conhecido
como "vaquinha virtual", o fi-
nanciamento  co le t ivo ,  em
2020, arrecadou R$15,8 mi-

lhões para as campa-
nhas municipais.

Essa modalidade de
arrecadação pode ser
bastante eficaz para can-
didaturas que possuem
apelos através de pautas
específicas, que mobili-
zam e engajam ativistas,
por exemplo: meio am-
biente, animais, femi-
nismo, lgbtqia+, dentre

outras. O(a) ativista é um(a)
apaixonado(a) por sua causa!

O site arrecadador, can-
didatos(as) e doadores(as), de-
vem observar regras rígidas,
que se não forem seguidas po-
dem acarretar problemas.

Os sites, por exemplo, devem
estar homologados pelo Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, devem
observar o princípio da transpa-
rência, disponibilizando na pági-
na da arrecadação o nome dos
doadores e os valores doados.

Candidatos(as) devem esco-
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lher, obrigatoriamente, um ou mais
sites dentre aqueles homologados
pelo TSE, deve passar sua mensagem
com clareza, transparência e pai-
xão, mas, não podem pedir votos.

Doadores(as) estão sujeitos às
mesmas regras de doações válidas
durante a campanha, por exemplo,
não podem doar mais do que 10%
de suas receitas no ano de 2021. O
parâmetro é a última declaração
de imposto de renda. Quem está
isento e não declara imposto de
renda pode doar, mas há limites.

O dinheiro somente será dis-
ponibilizado para candidatos(as)
depois de cumpridos 3 requisi-
tos: pedido de registro de candi-
datura, CNPJ e conta de campa-
nha aberta, portanto, somente
durante a campanha eleitoral.

Vale considerar que, como são
ainda pré-candidatos(as), caso a
candidatura não se concretize o
site deverá devolver a doação di-
retamente ao(à) doador(a), ou
seja, nesta hipótese, o dinheiro não
passará pelo(a) candidato(a).

Mesmo nessa modalidade,
pessoas jurídicas estão impe-
didas de fazer doações.

Candidatos(as) e doado-
res(as) que tiverem dúvida,
devem consultar profissional
especializado, pois, erro po-
dem causar problemas.

———
Max Pavanello, advoga-
do, presidente do PDT de
Piracicaba, Conselhei-
ro Estadual da OABSP

José Renato Nalini

O mundo civiliza-
 do acordou pa-
ra o maior peri-

go que a humanidade
corre em nossos dias:
as mudanças climáticas
resultantes do aqueci-
mento global. Sabe-se
perfeitamente qual a
gravidade dos riscos,
sente-se na pele as consequênci-
as que já ocorrem e não são pro-
messas futuras, tem-se perfeito
diagnóstico. Países adiantados
tomam suas providências. Aqui,
o caos se instaurou com o exter-
mínio da floresta, com a grilagem
de terras públicas, com a explora-
ção de minérios em áreas indíge-
nas demarcadas ou que já deve-
riam ter sido também destinadas
ao habitante original da terra.

Santa inveja de países como a
Holanda, cuja ex-Ministra do Meio
Ambiente, Jacqueline Cramer, fi-
cou encarregada de implementar
a transição do modelo produtivo
linear para a decantada economia
circular. É providência inteligen-
te, que países com governantes lú-
cidos já adotaram. O propósito da
economia circular é reduzir a in-
clemente utilização de recursos na-
turais finitos e também o desper-
dício, ou a produção que mais pros-
pera em territórios atrasados: o lixo.

Desde 1979 a Ho-
landa adotou a polí-
t ica inteligente de
gestão dos resíduos
sólidos, que em lugar
do mero descarte ,
pensa nos 3 primeiros
"Rs": reduzir, reutili-
zar e reciclar.

Em lugar disso, o
Brasil não reduz o des-
matamento, ao contrá-

rio: amplia a construção de deser-
tos. Não reutiliza, pois a cultura
do desperdício faz com que haja
gastança crescente e tudo é descar-
tável. Inclusive as pessoas. E não
recicla o quanto poderia e deveria.

A reciclagem pífia que existe
no Brasil não deriva de consciên-
cia ecológica apurada. Ela é mais
um índice da miséria que acome-
teu vasta percentagem da popula-
ção que antes era "invisível",
mas que a pandemia escanca-
rou. Os informais, os desempre-
gados que já perderam a espe-
rança de obtenção de uma car-
teira assinada, os moradores de
rua, os desprovidos de perspec-
tiva. Os abandonados da sorte.

Não há rua que não tenha
aquela figura quase sempre esqu-
álida, com um saco às costas, re-
mexendo latas ou os grandes re-
cipientes plásticos de lixo. À pro-
cura de latinhas, de garrafa pet
e, infelizmente, até de comida.
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Enquanto isso, a Holanda,
desde 1980, criou programas de
reciclagem para mais de trinta ti-
pos de material. Na década de
1990, as empresas receberam es-
tímulo adicional para implemen-
tar o ecodesign, um desenho eco-
lógico para todos os produtos.

Foi a lucidez de Jacqueline
Cramer, que ao assumir o Minis-
tério do Meio Ambiente holandês
conseguiu unificar as estratégias
de gestão de resíduos com a pro-
dução ecológica. É isso a econo-
mia circular: desde a extração
até o descarte, tudo é pensado,
reaproveitado, não há desperdí-
cio. Aliás, sintoma de país sub-
desenvolvido é a perda de ali-
mentação, de resíduos que são
economicamente aproveitáveis e
a existência de "lixões", o supras-
sumo da ignorância miserável.

A ex-ministra se autointitula
"corretora da transição", pois es-
tuda e propaga a circularidade, um
caso emblemático de sucesso. Não
há comida jogada no lixo holan-
dês: tudo o que não é consumido
é transformado em aditivos aro-
matizantes e em biogás. Aqui no
Brasil, temos a indústria das ca-
çambas. Na Holanda, cimento e
concreto de demolições são reu-
tilizados e o setor têxtil só traba-
lha com materiais sustentáveis.

Na Holanda, ex-Ministra do
Meio Ambiente é chamada pelo
governo para essa reforma cul-
tural que já deu exitosos resul-
tados. No Brasil, ex-Ministros do
Meio Ambiente são obrigados a

se posicionar para alertar a po-
pulação - em sua maior parte ile-
trada - de que estamos dilapidan-
do uma fortuna, antes mesmo de
conhecê-la por inteiro. Esta na-
ção que já foi promissora promes-
sa verde, viu-se convertida na
humilhante posição de "pária
ambiental". Nefasta era em que
esse título foi considerado elogi-
oso por servidor pago pelo povo
para defender seus interesses.

Aos três "Rs" iniciais - re-
duzir, reutilizar e reciclar - ou-
tros "Rs" foram surgindo, pro-
porcionalmente ao acréscimo de
consciência ecológica. Reinven-
tar, por exemplo. Por que não
fazer as coisas de que necessita-
mos, com materiais sustentá-
veis? Redesenhar objetos com
vistas à economia de insumos.
Reformar em vez de jogar fora.

Lá na Holanda, a cultura do-
minante é o conceito "do berço ao
berço", significando o recomeço,
num ciclo em que nada se perde,
tudo se reaproveita. O contrário
é a cultura "do berço à cova", ain-
da prevalente no Brasil, com a
"cova" simbolizada pelos "lixões",
pelos aterros sanitários que polu-
em os lençóis freáticos e até o tão
decantado aquífero Guarani.

Uma lástima reconhecer que
o "R" que mais representa o Bra-
sil de hoje é o de "Retrocesso".
De nada adianta o STF reconhe-
cer que nossa ordem fundante
sagrou o princípio de vedação de
retrocesso. Na triste prática tu-
piniquim, a história é outra.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Le-
tras (APL); foi presiden-
te do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo



CRÉDITO
O presidente da República,

Jair Bolsonaro, sancionou sem
vetos a Lei, que abre ao orçamen-
to da União crédito suplementar
no valor de R$ 2,57 bilhões. Des-
se total, RS 868,5 milhões são
para equalização de juros do atu-
al Plano-safra (2021/2022). Os
recursos irão atender progra-
mas, como o Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf), e
operações de custeio agropecu-
ário, de comercialização de pro-
dutos agropecuários e de inves-
timento rural e agroindustrial.

EGITO
O ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Mar-
cos Montes, reafirmou, no Cai-
ro, o compromisso do Brasil
com a segurança alimentar glo-
bal. Ao participar da abertura
do Fórum Brasil–Egito, promo-
vido pela Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira (CCAB), ele
ressaltou o forte interesse do
Brasil em expandir as importa-
ções de fertilizantes do Egito.

MUÇARELA
Durante a última reunião

da Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA), os deputados e
senadores membros da banca-
da foram alertados pelas enti-
dades do setor a respeito dos
prejuízos relacionados à isenção
tarifária para o queijo muçarela
vindo dos países de fora do
Mercosul, como por exemplo a
concorrência injusta frente ao
produtor leiteiro do Brasil.

IRRIGAÇÃO
Deputados membros da Co-

missão de Agricultura da Câma-
ra aprovaram, projeto que regu-
lamenta a construção de barra-
gens para irrigação voltada à pro-
dução de alimentos. De autoria
do deputado Zé Mário Schreiner
(MDB-GO), a proposta segue ago-
ra para análise na Comissão de
Meio Ambiente. O deputado des-
tacou que a proposta prevê como
de utilidade pública as obras de
infraestrutura de irrigação.

GRÃOS 2021/22
O Brasil deve colher uma

safra de 271,8 milhões de tone-
ladas de grãos e oleaginosas na
safra 2021/2022. É o que mostra
o levantamento de maio divul-
gado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab). O
volume representa um aumento
de 6,4% sobre a safra anterior e
mostra uma leve alta, de 2,5 mi-
lhões de toneladas, em relação à
estimativa feita no mês de abril.

CESTAS
Nesta semana, a Companhia

Nacional de Abastecimento (Co-
nab) ultrapassou a marca de 25

mil cestas de alimentos distribu-
ídas em 2022 somente no estado
da Bahia. Até o fechamento des-
ta matéria, foram entregues
26.572 cestas, beneficiando 12.924
famílias indígenas. As comunida-
des beneficiadas estão localiza-
das nas regiões sul, oeste e nor-
te-nordeste do estado da Bahia.

CONECTIVIDADE
A Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil (CNA)
debateu, a conectividade no cam-
po com alternativas via satélite e
as possíveis mudanças proporci-
onadas por novas tecnologias
para oferecer conexões mais rá-
pidas de internet. O debate acon-
teceu durante a Agrotic, série de
eventos que busca disseminar o
uso das tecnologias de informa-
ção e comunicação e da Internet
das Coisas no campo brasileiro.

FRUTAS
Segundo relatório elaborado

pela Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São Pau-
lo (FAESP) a partir de dados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 2020 o
Estado de São Paulo foi o maior
produtor de frutas do Brasil. A
produção paulista foi de 18,11
milhões de toneladas (34,76% da
produção nacional), mais que o
triplo do segundo colocado – a
Bahia, com pouco mais de 5 mi-
lhões de toneladas produzidas.

CRISE
No final de março este site

publicou matéria sobre as pers-
pectivas do abastecimento de
fertilizantes e a escalada dos pre-
ços. Passados dois meses desde
o início da guerra entre Ucrâ-
nia e Rússia – que gerou previ-
sões negativas quanto ao forne-
cimento dos insumos – o trans-
porte de adubo russo para o
Brasil continua, apesar de em
quantidade menor. As sanções
econômicas de países do Ociden-
te contra a Rússia não coibiram
a importação de fertilizantes,
apesar de a logística e as for-
mas de pagamento terem fica-
do bastante comprometidas.

BANANICULTURA
Francisco Matturro, secre-

tário de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo,
discursou na cerimônia de aber-
tura da FEIBANANA 2022, em
Pariquera-Açu (SP). Represen-
tando o governador do Estado
Rodrigo Garcia, o secretário des-
tacou os trabalhos da Pasta na
bananicultura. Francisco Mat-
turro citou como exemplo as pes-
quisas desenvolvidas pela APTA
de Pariquera-Açu que mostram
que é possível dobrar, e até tri-
plicar, a produtividade dos ba-
nanais ao utilizar técnicas cor-
retas de manejo da cultura.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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TAMBÉM NA TELONA
Depois do livro (O Presiden-

te Improvável), a vida intelectu-
al e política de Fernando Henri-
que Cardoso também pode ser
vista na tela, no Itaú Cinema e
no Globoplay (para 10 anos com
100 minutos de duração). Críti-
cos apontam para um documen-
tário  propício para reflexões,
com direção de Belisário Franca.
Para ter o depoimento de Bill Clin-
ton (Presidente dos EUA de

1993/2001), foram necessárias
três longas negociações. Ele, in-
clusive, participa do elenco. Du-
rante onze (11) meses foram co-
lhidas pela equipe de produção,
vinte (20) entrevistas com per-
sonalidade que fizeram a diferen-
ça na vida de FHC, que cumpriu
dois mandatos (1995/1998 e
1999/2003). Fernando Henri-
que Cardoso, carioca, 91 anos,
é cientista político, professor,
sociólogo, cientista e escritor.

Busca efêmera
Elda Nympha Cobra Silveira

Viver muito pode ser uma
prerrogativa que irá nos
marcar eternamente, se va-

mos permanecer velhos após a
morte. Talvez os mortos che-
guem ao céu com a idade  crono-
lógica que deixaram aqui na ter-
ra. Como  vai ficar o céu com a
estimativa do prolongamento da
idade com uma boa alimentação,
pilates, hidroginástica, dança,
instrumentos de ginástica, Ioga
e outras coisas mais nas quais
os idosos estão se habilitando?

Não sei não, mas esse céu
vai parecer um asilo imenso, à
medida em que os idosos  fecha-
rem o paletó, ou dizendo, adeus
para sempre. A expectativa de vida
longeva está aumentando e todos
que morrerem serão considera-
dos velhos, queiram ou não. Não
adianta, o tempo é inexorável!

Essas atrizes e atores que fo-
ram jovens e belos e tão valorizados
também tiveram seu tempo esgota-
do e chegarão bem gastos à eterni-
dade como qualquer outro mortal.

Mas também irão chegar ao
além e departamentos afins, como

purgatório e inferno, muitos jo-
vens, porque morreram cedo,
mesmo com saúde, pois os de-
sastres estão aí para isso, tam-
bém as drogas, guerras, terro-
rismo, terremotos, e suicídios.
Tem para todo mundo, são bem
diversas as maneiras de morrer.

Nos paises em que a popu-
lação está passando fome, ou
existe algum surto ou epidemia,
daí  sobra para todas as idades.

Difícil vai ser a escolha do
joio e do trigo, porque em toda
classe  social ou política cor-
ruptos e outros criminosos é o
que não faltam:  é uma fila
descomunal e interminável.

Lá no céu não são aceitas
propinas e conchavos, e não adi-
anta carteira nem   charme. Tal-
vez os jovens bonitos e sarados
continuem sendo um atrativo e
consigam posição de  destaque,
contrapondo-se com a maioria
de idosos que cada vez chegam
mais e mais no "céu-asilo" Se é
que lá isso tenha mais valor!

Se as velhinhas quiserem fa-
zer plástica vai ser difícil, porque lá
não tem SUS nem planos de saúde.
Triste injustiça! Já que quem cuida
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direitinho da carcaça por aqui aca-
ba indo um bagaço pra lá, de tanta
hora extra que acabou fazendo.

Então vamos pensar, se já não
começaram a achar que o nosso
físico é finito é não infinito. Tudo
que for valorizado na Terra, lá não
tem nenhum valor. Aqui no pla-
neta Terra a vida material e fútil e
passageira e não tem valor como
moeda de troca. Como moeda só
valem as obras voltadas para o
Bem, pelo amor ao próximo,  ob-
servância dos bons princípios na
vida, na religião quer tiver.

Sabemos e estamos cansa-
dos de saber que quem planta
colhe, portanto precisamos  se-
mear só boas sementes. O papel
de cada um de nós é imprescin-
dível para nortear nossa passa-
gem pela Terra, mas em tudo há
um propósito mais amplo. é mais

ou menos como o enredo de um
filme, ou de uma peça de teatro.
As coisas se embaralham, mas exis-
te sempre um desfecho, conclu-
são e no final tudo se esclarece.

 Precisamos nos preparar
para a verdadeira vida que não é
essa nossa, mas uma viagem para
a morada definitiva. Mas vamos
nos distraindo com as paisagens,
com a comida servida, sem focar-
mos para onde estamos nos diri-
gindo. Parece até uma viagem de
navio: queremos usufruir tudo
que tem de melhor, mas quando
aportarmos  não sabemos nada
sobre o país aonde chegarmos,
como viajantes sem cultura e sem
interesse em aprender nada.

Precisamos arrumar nos-
sas malas espirituais de acor-
do com o lugar onde pretende-
mos chegar, se estiver vazia,
mas cheia de inutilidades não
vão servir para lá ao chegarmos.

———
Elda Nympha Cobra Silvei-
ra, escritora, artista plás-
tica membro da Academia
Piracicabana de Letras
(APL), Golp, Clip; email:
eldanympha@yahoo.com.br
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dadania e da dignida-
de de um povo. Num
apanhado bem genera-
lizado, nacionalmente,
os conceitos e ideais dis-
seminados atualmente
por si só são do tipo se-
rial killers ao vulnera-
bilizarem milhares de
pessoas, no sentido de
estarem acrescidos de
convicções destrutivas

como:  as genocidas (negação de
dados científicos quanto a imuni-
zação na pandemia, descaso com
violências enfrentadas pelos povos
originários brasileiros de etnias in-
dígenas e afrodescendentes), as
machistas (desvalorização e des-
proteção das mulheres), as homo-
fóbicas (aversão e intolerâncias
aos relacionamentos fora da pre-
tensa "moralidade familiar"), as
cerceadoras de concepções demo-
cráticas e de equidade social (di-
fusão de alarmes infundados so-
bre "perigo comunista" alardean-
do inseguranças na sociedade), de
exclusividade ( incentivo e prote-
ção a  setores específicos), as de
desvalorização da cultura nacio-
nal (silenciamento, cortes orçamen-
tários e descrédito de artistas con-
sagrados), as de estímulo ao arma-
mento da população e de glorifica-
ção ao militarismo (propagação de
insegurança, maior violência soci-
al e sujeição ao autoritarismo). No
panorama educacional, além do
vácuo de políticas assertivas e a
sanha de apropriação das vultuo-
sas receitas legisladas à área, foi-
se criando a ideia de total aniqui-
lamento de nomes e legados de íco-
nes potentes de nossa história da
Educação - intelectuais gigan-

tes como o filósofo Paulo Frei-
re e o antropólogo Darcy Ribeiro.

Na defesa de uma educação
democrática, crítica e emancipado-
ra, Paulo Freire sempre desejou
que todos os brasileiros pudessem
galgar caminhos mais dignos den-
tro da sociedade por meio do co-
nhecimento e em suas obras, re-
cheadas de amorosidade e espe-
rança, não escondia seu sonho da
possibilidade de um Brasil real-
mente altaneiro, que alcançasse
diminuir progressivamente a orla
de desvalidos e excluídos sociais
que já era tão expressiva no seu
tempo. Darcy Ribeiro, por sua vez,
lutou bravamente na implantação
da educação pública, gratuita e
laica como direitos para todos os
brasileiros e criou a LDB/1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira) e que embora tenha sido
desviada em partes de suas pro-
postas iniciais por manipulações
dos setores políticos variados, es-
tabeleceu critérios importantes
para definir a educação pública
como direito constitucional para
educandos do ensino infantil, fun-
damental e médio, definindo a
obrigatoriedade governamental
no atendimento dessas demandas.

Entretanto, esses e tantos outros
feitos expressivos realizados por
esses educadores visando o desen-
volvimento de um país soberano
foram sendo paulatinamente co-
locados à sombra ou pior, foram
difamados vergonhosamente por
conterem a chave-mestra para que
cada um dos integrantes da na-
ção tivesse condições de formar
conceitos autônomos de visão de
mundo e com isso modificasse o
contexto de opressão em que vive.

Como já mencionado, o per-
fil psicológico de um serial killer
tem na racionalidade extrema seu
ponto forte e a principal arma de
seu sucesso nas devastações pro-
duzidas, então,  a implementação
e promoção de ataques e desmon-
tes nos alicerces filosóficos, nas
estruturas basilares e  na quali-
dade das instituições públicas de
ensino brasileiras revela-se com
potencial inimaginável de des-
truição no desenvolvimento geral
dos estudantes brasileiros e dila-
cera com a mesma cajadada a
possibilidade  do surgimento de
vozes fortes e dissonantes aos
pensamentos toscos e ignorantes.
Será que por isso que uma nuvem
densa de silêncio e acovardamen-
to paira entre nós, sendo pouco
audíveis as vozes que vêm em de-
fesa dos pequenos cidadãos bra-
sileiros? Melhor encontrar esse
impasse na ficção que na vida real,
pelo menos, nos filmes o serial
killer sempre é detido no final!

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

Márcia Scarpari
De Giacomo

Em thrillers de se-
riais killers mui-
 tas vezes fica ne-

buloso conhecer de
pronto a identidade cri-
minosa, ficando para
os instantes finais a
percepção de quem se
trata, pois, frequente-
mente este se apresenta como um
ser racional, até gentil e com uma
vida ilibada na sociedade. Na rea-
lidade, o sujeito tem vida dupla e é
um psicopata dissimulado que
odeia e despreza com todas as
forças certos tipos de pessoas e
assim decide, então, eliminá-las da
face da Terra e simplesmente pla-
neja, persegue e sem nenhuma em-
patia com as vítimas, as extermi-
na sem dó nem piedade. O grave
da questão é que essas caracterís-
ticas letais não ficam somente na
ficção para a diversão ou deleite
de cinéfilos de plantão (a era Hi-
tler assim o comprova) e não raro
são muitos aqueles que se depara-
ram inocentemente com humilha-
ção e morte por ignorar a dissi-
mulação e a crueldade do homici-
da, que se satisfaz sadicamente
com o desaparecimento do outro
"diferente", ou com a aniquilação
da fonte do desejo inalcançável ou
a desonra daqueles que com suas
ideias provocam a desestabilização
em sua maneira de pensar, agir
ou de existir acima dos demais.

Podemos fazer um paralelo
com vidas suprimidas do cenário
familiar e social e em panoramas
mais abstratos e não pouco impor-
tantes como o da educação, da ci-
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Prefeitura recebe produtores
de cana para abordar tráfego
de caminhões pesados
Reunião teve por objetivo unir esforços entre Prefeitura, entidades representativas
e produtores de cana para encontrar soluções para o escoamento da produção

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das Secretarias Muni-
cipais de Agricultura e Abaste-
cimento (Sema), Mobilidade Ur-
bana, Trânsito e Transportes
(Semuttran) e Obras (Semob),
recebeu ontem, 16, produtores
rurais, entidades representati-
vas do setor e representantes da
empresa Raízen para abordar o
tráfego de caminhões pesados na
Vicinal PIR-330, que leva aos
bairros Santana e Santa Olímpia.

A reunião teve por objetivo
unir esforços entre Prefeitura, en-
tidades representativas e produ-
tores de cana para encontrar so-
luções para o escoamento da cana,
uma vez que – de acordo com me-
dida do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MP-SP) – o trá-
fego de caminhões pesados está
proibido na Vicinal PIR-330.

O asfalto atual da Vicinal PIR-

330 não comporta tráfego de ca-
minhões pesados, mesmo com a
recuperação que a concessionária
Eixo-SP está fazendo, a partir de
medida do MP-SP. Desta forma, o
MP-SP exigiu que a Semuttran pro-
íba o tráfego de caminhões pesa-
dos pela via, entre outras medidas.

A Semob fiscaliza as obras re-
alizadas pela Eixo-SP e ficará res-
ponsável pela futura manutenção,
desde que a proibição do tráfego de
caminhões pesados seja respeitada.

Com a reunião, ficou defini-
do que a Prefeitura levará a pauta
para outra reunião que ocorrerá
hoje, 17, com a Secretaria de Esta-
do de Transportes, na qual verifi-
cará a possibilidade de antecipa-
ção da construção de acesso que
ligue os bairros de Santana e San-
ta Olímpia à rodovia, sem passar
pelo pedágio. Além disso, a Raízen
e a Sema realizarão força-tarefa

para encontrar, de forma provisó-
ria e paliativa, vias alternativas
para o escoamento da produção.

Estiveram presentes na reu-
nião as secretárias de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame; de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes, Jane Franco de Oli-

veira; e o secretário de Obras, Pau-
lo Sérgio Ferreira da Silva; além de
produtores rurais e representantes
da Raízen, da Coplacana (Cooperati-
va dos Plantadores de Cana do Esta-
do de São Paulo), da Afocapi (Asso-
ciação dos Fornecedores de Cana de
Piracicaba) e da Olaria da Reta.

Reunião teve por objetivo unir forças para encontrar
soluções para o escoamento da produção

Justino Lucente
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Na última sexta-feira (13), a
Escola do Legislativo da Câmara
Municipal "Antonio Carlos Dane-
lon - Totó Danelon" e o Núcleo de
Educação Permanente da Secreta-
ria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (SMADS)
promoveram a palestra “Desafios
do Assistente Social em tempos de
retrocessos”, com mediação de
Rosimeire Ap. Bueno Jorge, funci-
onária da SMADS, e participação
da convidada Márcia Zuleika Pe-
reira da Silva, assistente social,
tutora do curso de Serviço Social
da Faculdade Anhanguera e mi-
nistrante de cursos de capacitação.

O encontro ocorreu on-line
na plataforma Zoom, com trans-
missão simultânea no Youtube, e
compôs a programação do eixo de
difusão cultural da Escola do Le-
gislativo. Somando-se os partici-
pantes dos diferentes meios, o
público contou com cerca de 60
pessoas, dentre vários profissio-
nais da área e interessados no
geral, que acompanharam aten-
tos a discussão, enviando elogios
e perguntas pelo bate-papo.

Ao adentrar o assunto, a pa-
lestrante Márcia Zuleika fez um
retrospecto histórico da formula-
ção da Constituição Federal de
1988, que contou com a participa-
ção de civis e possibilitou uma
aproximação com a democracia
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Palestra aborda a atuação do
assistente frente a retrocessos
Márcia Zuleika Pereira da Silva trouxe importantes reflexões sobre atuação dos
profissionais dos direitos humanos no encontro ocorrido na última sexta (13)

Reprodução/Internet

Márcia Silva, assistente social, é tutora em curso de Serviço Social

participativa ao descentralizar a
elaboração das políticas públicas.
Segundo a professora, a chama-
da Constituição Cidadã, que re-
presentou grande avanço no con-
texto do fim da ditadura civil mi-
litar, sofre hoje com seu desmon-
te. Em analogia, ela lamentou:
"Construímos uma Constituição,
mas hoje parece que ela está como
água em nossas mãos, se esvain-
do. Nós temos que fechar os de-
dos e resgatar nossos direitos”.

A tutora do curso de Serviço
Social da Faculdade Anhanguera
apontou também a necessidade de
atenção e sensibilidade por parte
do profissional da assistência so-
cial frente às diversas desigualda-
des sociais e desrespeito aos direi-
tos humanos observados no país,
não permitindo sua naturaliza-
ção. "Nós trabalhamos com essa
situação no dia a dia, temos que
ser sensíveis a ela”, enfatizou.

Diversos foram os elementos
elencados pela assistente social
como desafios a serem enfrenta-
dos pelos colegas de profissão,
como a corrupção, a crise ética, a
cultura do machismo, o racismo,
a intolerância política ou religio-
sa, o fascismo, a ofensiva neoli-
beral no país, dentre outros. Ao
longo de sua fala, destrinchou as
consequências de uma sociedade
mais individualista, intolerante e

indiferente às opressões e à ex-
clusão. Para ela, "a estratégia é
esconder as mazelas da socieda-
de debaixo do tapete e culpabili-
zar aquele que está sofrendo".

A palestrante convidada fez
questão de ressaltar que a catego-
ria dos assistentes sociais não pode
ser alienada, mas sim enxergar a
possibilidade de avanços e estar à
frente deles. "Estamos vivendo um
retrocesso, mas não podemos de-
sanimar. Nossas bandeiras defen-
dem muitas causas, nosso código
de ética também. E é essa a base da
nossa ação. Não é o preconceito,
mas sim lutar contra ele em to-
das as suas formas", reivindicou.

Referindo-se ao Dia do As-
sistente Social, celebrado em 15
de maio, Márcia Zuleika exaltou-
o como um dia de luta, demons-
trando o orgulho que os profis-
sionais devem ter por escolherem
a resistência social - incluindo,
nisso, a luta por seus próprios
direitos, como melhorias na área
e aumento dos salários. "A espe-
rança de que nosso país pode ser
melhor perpassa nossa contri-
buição. Estamos aqui como cate-
goria, pois, lá atrás, fizemos uma
escolha - a de estar do lado do
trabalhador, do movimento, da
luta. Estar do lado de um país
melhor", finalizou a palestrante.
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Câmara aprova PLC que cria o
Domicílio Eletrônico Tributário

A criação do DET (Domicílio
Eletrônico Tributário), sistema que
visa facilitar a comunicação de
atos administrativos e tributários
entre a secretaria municipal de Fi-
nanças e pessoas físicas e jurídi-
cas domiciliadas em Piracicaba,
foi aprovada na noite desta quin-
ta-feira (12) durante a 17ª reu-
nião ordinária de 2022 da Câma-
ra Municipal de Piracicaba.

De autoria do Executivo mu-
nicipal, a proposta foi apresenta-
da por meio do projeto de lei com-
plementar 04/2022, votado em
primeiro turno. Caso aprovado
em segunda discussão, ele trará
acréscimos à Lei Complementar
224/08, que "dispõe sobre a con-
solidação das leis que disciplinam
o Sistema Tributário Municipal.

De acordo com a propositu-
ra, o novo sistema tem como fina-
lidades: “I - cientificar o contribu-
inte ou interessado sobre quais-
quer atos administrativos, proce-
dimentos e ações fiscais; II - enca-
minhar notificações, intimações e
decisões de processos adminis-
trativos; III - encaminhar autos
de infrações; IV - expedir avisos
em geral; V - disponibilizar os
links de acesso para os carnês dos
impostos e taxas municipais”.

O Domicílio Eleitoral Tributá-
rio poderá ser utilizado para: “I -
baixa e cancelamento de guia; II -
compensação e restituição de tri-
butos; III - confissão de débitos
tributários; IV - consulta tributá-
ria; V - impugnação e recurso em
processo administrativo tributá-
rio; VI - imunidade; VII - regime
especial; VIII - reclassificação fis-
cal e, IX – a critério da fiscalização
municipal, para outros atos per-
mitidos em regulamento da Secre-
taria Municipal de Finanças.”

Segundo o projeto de lei
complementar, o credenciamen-
to no DET “será obrigatório às pes-
soas físicas, jurídicas e aos Micro-
empreendedores Individuais –
MEIs”, e os extratos e documen-
tos digitalizados e transmitidos
pelo portal terão “a mesma for-
ça probante dos originais".

De acordo com a propositu-
ra, poderão ser cadastrados até
dois números de celulares e dois
endereços de e-mails por usuário,
e “o credenciamento no DET dis-
pensa a Administração Tributá-
ria do Município da utilização
das demais formas de comunica-
ção, intimação ou notificação pre-
vistas na legislação municipal”.

Caso o projeto seja aprova-
do em dois turnos, as pessoas
abrangidas pelo projeto deverão
realizar cadastro no sistema em
até 60 dias contados da publica-
ção da Lei Complementar, "sob
pena de credenciamento de ofí-
cio”, e o sistema começará a ser
utilizado pelo Executivo em até 30
dias após o prazo final para o cre-
denciamento dos contribuintes.

“Essa nova funcionalidade
nada mais é do que a prática
de atos e termos processuais,
de forma eletrônica através de
uma caixa postal disponível na
internet, cujo acesso será res-
trito a usuários autorizados e
portadores de certificação digi-
tal de forma a garantir o sigilo,
a identificação, a autenticida-
de e a integridade das comuni-
cações”, traz a justificativa do
projeto assinado pelo prefeito
Luciano Almeida (União Brasil).

A justificativa ainda frisa
que sistemas semelhantes vêm
sendo adotados tanto em âmbi-
to municipal quanto nas esferas
estadual e federal, e destaca
“vantagens para ambas as par-
tes, fisco e contribuinte”, como
por exemplo em relação à “agili-
dade e redução no tempo de trâ-
mite dos processos administra-
tivos digitais; economia e celeri-
dade processual; segurança con-
tra extravio de correspondência;
garantia do sigilo fiscal; acesso
por parte do contribuinte (usuá-
rios do certificado digital) à in-
tegra de todos os processos digi-
tais nas esferas administrativas;
redução dos custos da Adminis-
tração Tributária com impressões
de documentos e envio de cor-
respondências pelos Correios”.
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Advogado Guilherme Chiquini recebe Título de Cidadão
O advogado Guilherme Apa-

recido de Jesus Chiquini, nasci-
do em Joanóplis-SP, recebeu o
Título de Cidadão Piracicabano
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, a partir de uma iniciativa
do vereador Pedro Kawai
(PSDB), autor do Decreto Legis-
lativo 32/2021. A solenidade
aconteceu no Salão Nobre “Helly
de Campos Melges”, na noite
desta sexta-feira (13), e foi acom-
panhada por familiares, amigos
e companheiros de profissão.

“Esse reconhecimento só re-
força o meu compromisso com Pi-
racicaba e com os piracicabanos”,
disse Guilherme Chiquini. Ele
lembrou que, em sua trajetória,
“nada foi fácil, sempre conquistei
as coisas com muita dificuldade”,
disse. “Eu passei no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil
enquanto eu já morava em Pira-
cicaba e, depois disso, aluguei
uma sala dentro de um escritório,
e comecei”, relatou. “Mas Piraci-
caba é uma terra fértil e que, até
então, tem me permitido colher
muito, o que sou grato”, concluiu.

O vereador Pedro Kawai
destacou que, dentre as atribui-
ções dos vereadores, só são pos-
síveis fazer a entrega de, no má-
ximo, quatro Título de Cidadão
Piracicabano a cada mandato,
“o que significa que precisamos
escolher bem as pessoas”, dis-
se, ao classificar a solenidade
como “um momento ímpar”.

“A decisão de escolher o seu
nome foi por conta do seu cari-
nho, do seu profissionalismo e,
vale ressaltar, ô homem bom

para passar em concurso, hein!,
o que mostra gana e vontade,
ensinamentos para mostrar
que nós podemos vencer qual-
quer empecilho, nós podemos
vencer desde que a gente quei-
ra”, enfatizou o parlamentar.

O vereador também enalte-
ceu outras características do ho-
menageado. “Além de todas as
características individuais, você
tem um olhar comunitário, até
andando pela rua você se preo-
cupa com o bem-estar das pesso-
as. Porque é sempre muito fácil
acusar e criticar, mas trazer so-
luções é para poucos, são para
pessoas abençoadas por Deus,
porque pensam no coletivo, e
pensam no próximo”, disse.

CURRÍCULO - Nascido em
16 de junho de 1983, Guilherme é
casado com Emily Chiquini e tem
duas filhas, Gabriela e Giovana
Chiquini. Cursou os ensinos mé-
dio e fundamental em sua cidade
natal e, para ajudar nas despesas
da casa, começou a trabalhar aos
14 anos como office boy num es-
critório de contabilidade. Em
2003, foi aprovado num concurso
público municipal e passou a tra-
balhar como guarda noturno. No
ano seguinte, iniciou o Curso de
Licenciatura Plena em História na
Fundação Municipal de Ensino
Superior (FESB), em Bragança
Paulista. Na época, estudava à
noite e trabalhava de madrugada.

A partir de 2005 passou a
exercer suas atividades junto ao
Setor de Administração e Finan-
ças da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Joanópolis.

Davi Negri

“Esse reconhecimento reforça o meu compromisso com a cidade”,
disse, ao receber a homenagem na noite desta sexta-feira (13)

Já em 2006, ano em que viria a
concluir o curso de Licenciatura
em História, foi aprovado em pro-
cesso seletivo para lecionar na es-
cola municipal em que estudou, a
EM Vicente Camargo Fonseca.

Em 2007, foi aprovado em
outro processo seletivo – do IBGE
– para o cargo de supervisor cen-
sitário em Bragança Paulista,
para onde se mudou. Neste mes-
mo ano iniciou o Curso de Direito
na Universidade São Francisco
(USF), também em Bragança.

O emprego durou pouco tem-
po. Em meados daquele ano teve
outra aprovação em concurso pú-
blico: professor de História em Pe-
dra Bela, onde viria a lecionar até
2008. Deste modo, entre 2007 e
2008, lecionava História durante
o dia e cursava Direito à noite.

Em 2009, quando estava no
terceiro ano do curso de Direito,
recebeu o convite de um grande

amigo de infância para trabalhar
no recém-inaugurado escritório de
advocacia e que viria a ser um dos
maiores do Brasil na área previ-
denciária, o Aith Badari & Luchin.

Concluiu o curso de Direito
em 2011 e, em 2015, recebeu o con-
vite de um familiar para traba-
lhar numa empresa que estava
abrindo em Piracicaba. Aceitou o
convite e se mudou com a famí-
lia. Logo surpreendeu-se com as
belezas do município, com a es-
trutura urbanística, com a quali-
dade de vida ímpar e com a re-
ceptividade do povo piracicabano.

Em janeiro de 2021, o escritó-
rio Guilherme Chiquini Advocacia
Previdenciária completou cinco
anos, atuando com concessão e re-
visão de benefícios do INSS (apo-
sentadorias, auxílios, pensão por
morte, BPC – LOAS etc.).

Atualmente, ele é membro da
Comissão de Direito Previdenciário.
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Demandas de escolas são
apresentadas em ordinária

Ao utilizar os 10 minutos
regimentais durante a 17ª
reunião ordinária, na noite
desta quinta-feira (12), o ve-
reador Thiago Ribeiro (PSC)
apresentou um relatório de
seu trabalho parlamentar. Ini-
ciou sua fala falando da visita
que fez em algumas escolas.

Na unidade estadual Maria
Guilhermina Lopes Fagundes,
relata o vereador, o prédio está
passando constantemente por
manutenção. “Nós estaremos

acompanhando nos próximos
dias o pacote licitatório que visa
melhorar a estrutura das escolas
municipais”, anunciou Ribeiro.

Na Atílio Lafratta – outra
unidade escolar do Estado – a
cobertura da quadra é uma
das demandas apresentadas.
O Parlamento Metropolitano
de Piracicaba foi um dos temas
que Thiago Ribeiro conversou
na Câmara Municipal de Ira-
cemápolis (SP) ao visitar o Le-
gislativo daquele município.
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Barraca Alemã destinará recursos ao HFC Saúde
O HFC Saúde será uma das

instituições beneficiadas da 37ª
Festa das Nações. A tradicional
Barraca Alemã, realizada pelo Li-
ons Clube de Piracicaba Inde-
pendência, grande parceiro do
hospital irá destinar parte da
renda para o HFC Saúde. “O Li-
ons Clube Piracicaba - Indepen-
dência é uma instituição amiga
do hospital, sempre contamos
com o apoio deles. Esse recurso
da Festa das Nações, arrecada-
do com os convites da Barraca
Alemã será revertido em investi-
mentos na melhoria continua do
hospital, para manter sempre um

atendimento de excelência a po-
pulação. O HFC Saúde precisa
constantemente de recursos para
investir na estrutura física, tecno-
lógica e na capacitação da equipe
de profissionais”, disse o presi-
dente do HFC Saúde, José Coral.

Com 55 anos de existência,
o HFC Saúde se tornou referên-
cia pela qualidade dos serviços
prestados e pela estrutura hos-
pitalar que possui. Para se tornar
referência, a diretoria sempre es-
teve aberta às mudanças necessá-
rias para o desenvolvimento.

Uma História que começa no
pequeno ambulatório construído

somente para atender aos produ-
tores de cana de açúcar e que hoje
se tornou um hospital de alta e
média complexidade, referência
para Piracicaba e toda região. Um
hospital filantrópico em que 80%
dos atendimentos realizados são
para pacientes SUS – Sistema Úni-
co de Saúde. Para conseguir aten-
der essa demanda o hospital con-
ta com a destinação de recursos
públicos, além das ações de orga-
nizações sociais como a do Lions
Clube Piracicaba – Independência.
“Ao longo desses anos só foi pos-
sível ampliar o atendimento para
pacientes do SUS, graças ao apoio

e parcerias ao longo dessa cami-
nhada. E o Lions Clube Piracicaba
– Independência é um desses par-
ceiros que nos ajudam na missão
de cuidar e encantar pessoas”,
disse a diretora geral do HFC
Saúde, Lucimeire Ravelli Peixoto.

A compra dos convites para
a Barraca Alemã pode ser feita
pelo Whatshapp (19) 99636-
5817 e (19) 99829-6399. “Você
compra, participa de uma festa
cheia de cultura, experiências e
ainda contribui com o HFC
Saúde, um hospital que faz a di-
ferença para a saúde de Piraci-
caba e região”, concluiu Coral.
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Dia de Combate à Homofobia é
celebrado hoje, 17, na Câmara

As lutas e vitórias da popu-
lação LGBTQIA+ contra a vio-
lência e o preconceito serão ce-
lebradas, nesta terça-feira (17),
em solenidade em comemoração
ao “Dia Municipal de Combate
à Homofobia”, data instituída
em Piracicaba por meio da lei
7016, de 17 de maio de 2011.

A sessão solene alusiva ao Dia
Municipal de Combate à Homofo-
bia foi instituída na Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba por meio do
decreto legislativo 3/2021, de au-
toria da vereadora Sílvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo “A Ci-
dade é Sua”, e, neste ano, home-
nageará o filmmaker, produtor
audiovisual e radiofônico Alex-
sandro Vasconcelos Stênico e o
dramaturgo, roteirista e ator Mar-
celo Oriani. Ambos possuem tra-
balhos de destaque desenvolvidos
sobre a temática LGBTQIA+.

A cerimônia será aberta ao
público e acontecerá no Salão No-
bre “Helly de Campos Melges” da
Câmara Municipal de Piracicaba
a partir das 19h30. Ela será pre-
sidida pelo vereador Gilmar Tan-
no (PV), que atualmente ocupa a
vaga da vereadora Sílvia Mora-
les, que está afastada a pedido.

Na justificativa ao projeto que
resultou na criação do decreto le-

gislativo 3/2021, a vereadora lem-
bra que “vem de longa data os
movimentos populares de comba-
te à homofobia. É extensa trajetó-
ria a luta desta população contra
o preconceito e violência. A con-
quista do direito de qualquer pes-
soa ao respeito da sua honra e ao
reconhecimento de sua dignidade
foi declarado em caráter interna-
cional desde 1969 e, contudo,
continua sendo negligenciado”.

O texto ainda lembra que o
dia 17 de maio é um marco mun-
dial no combate à homofobia pois,
nesta data, em 1990, “a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) de-
clarou o fim da classificação da
homossexualidade como doença”.

A justificativa frisa que a reu-
nião solene é uma “maneira a re-
conhecer pública e oficialmente o
movimento de combate à discri-
minação e quaisquer formas de
violência contra a comunidade
LGBTQIA+ neste município”.

A solenidade será transmi-
tida ao vivo pela TV Câmara Pi-
racicaba nos canais 11.3 UHF da
TV aberta digital, 4 da Net/Cla-
ro e 9 da Vivo. A cerimônia tam-
bém poderá ser assistida, ao
vivo, no Facebook da Câmara
Municipal de Piracicaba e no ca-
nal do YouTube da TV Câmara.
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Clube dos solteiros teve dias
esplendorosos no Theatro
Localizado onde hoje é a praça José Bonifácio, o antigo teatro abrigou em Piracicaba
um clube destinado a rapazes, em variadas formas de solteirice que marcou o século 20

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba tem sob a sua guarda um
rico acervo, composto por docu-
mentos de diferentes tipos e as-
suntos. Entre eles existem também
algumas curiosidades, como o Li-
vro de Atas do chamado "Clube
dos Solteiros", conforme demons-
tra Giovanna Fenili Calabria, che-
fe do Setor de Gestão de Documen-
tação e Arquivo, que também es-
clarece não haver informações so-
bre a procedência deste livro, mas
que suas páginas contam a cria-
ção deste Clube, considerado uma
sociedade de dança - conforme
documento anexo abaixo - que teve
como fundadores: Theodoro Mar-
ques, Waldomiro G. Ferrari, Vic-
torio Zanin e Américo Ridolfo.

Tal entidade foi fundada no
dia 31 de dezembro de 1918, na
casa de Ítalo Galesi e batizada de
"Clube dos Solteiros", nome este
originário no absoluto solteiris-
mo predominante na recente
agremiação" - "clube dos soltei-
ros, sem, todavia, ser celibatário".
Numa segunda fase do Clube, o
palco dos acontecimentos se pas-
sou para os altos do Teatro Santo
Estêvão, com a entidade devida-
mente registrada perante os Es-
tatutos e apta a receber eventos.

O Clube conseguiu autoriza-
ção para a instalação de uma mesa
de ping-pong, o que resultou na
realização de um campeonato in-
terno. Concorreram 35 rapazes em
sete turmas homogêneas assim
determinadas: Solteiros Corriquei-
ros, Solteiros Fiteiros, Solteiros
Casados, Solteiros Encrencados,
Solteiros Indiferentes, Solteiros
Ariscos e Solteiros Manhosos.

TEATRO - À Câmara foi
apresentado um requerimento
da Sociedade fundadora, pedin-

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) promove audiên-
cia nesta terça (17) para marcar
o “Dia Mundial e Nacional con-
tra a LGBTIFOBIA”. A audiên-
cia, que acontecerá a partir 13h30,
no auditório Teotônio Vilela, da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, será marcado por
um amplo debate contra o fecha-
mento do Museu da Diversidade
Sexual do Estado de São Paulo,
atendendo iniciativa do deputado
estadual bolsonarista Gil Diniz,
que funcionava na Estação Repú-
blica do Metrô, em São Paulo, e
em defesa de políticas públicas
para a população LGBTQIA+.

A deputada Professora Bebel
coordenará a audiência que con-
tará com as participações de Sale-
tre Campari, drag queem e perfor-
mer; Symmy Larrat, ABGLT e
ANTRA; Anselmo Figueiredo, do
Fórum Paulista e Frente Parla-
mentar pela Cidadania LGBT da
Alesp; Marcelo Moraes, da Frente
Parlamentar pela Cidadania LGBT
da Alesp e Secretaria Estadual
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Bebel faz audiência pública
na Luta Contra a LGTIFobia

LGBT do PT, e Janaina Oliveira,
da Rede Afro LGBT, Conselho
Nacional Popular LGFBTI + Se-
cretária Nacional LGBT do PT.

Para Bebel, no momento em
que o país passa por uma grave
crise econômica, social, política e
institucional, provocada pelo de-
sastroso governo genocida do país,
o fechamento do Museu da Diver-
sidade, demonstra todo descaso
para com a população paulista,
concentrando esforços no ataque
à uma instituição cultural e extra-
vasando preconceito e ódio à liber-
dade e ao direito à diversidade,
preceitos constitucionais no nosso
país. O fechamento ocorre no mo-
mento em que o Museu se prepa-
rava para a abertura da exposição
Duo Drag, do fotógrafo Paulo Vi-
tale, com fotos, vídeos e o lança-
mento do livro Drags”, diz, con-
siderando ser inadmissível que
o judiciário respalde ação judici-
al que atenta contra a democra-
cia e tenho a certeza de que essa
decisão será revertida, porque ela
viola as leis e o bom senso.

Fotos: Divulgação

A série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação de
parte do acervo do Setor de Gestão de Documentação
e Arquivo, ligados ao Departamento Administrativo

do um terreno que fazia frente à
rua dos Pescadores (Prudente de
Morais), e atrás da Cadeia desta
Villa (Praça José Bonifácio), para
ali fazer uma casa para Teatro.
Posto em discussão, a Câmara
deliberou que informasse ao su-
plicante e marcasse o terreno que
precisaria para edificar a obra.

Registros históricos de-
monstram que um dos mais lem-
brados teatros de Piracicaba foi
o Teatro Santo Estêvão, ilustre
desconhecido das novas gera-
ções. Ele se localizava na área
próxima ao coreto da praça José
Bonifácio, em continuação à rua
São José. Foi uma obra de arte
construída por iniciativa da fa-
mília de Estêvão de Souza Rezen-
de, o Barão de Rezende, razão
pela qual se deu, ao teatro, o
nome de Santo Estêvão. Grande
proprietário de terras, de fortu-
na incalculável, praticamente
toda a região central de Piracica-
ba pertencia ao Barão de Rezen-
de, incluindo o quarteirão onde
se localizava a antiga Prefeitura e
a atual Câmara Municipal.

A história da construção do
teatro, desde as suas origens, é
uma saga. Por longos anos as
obras ficaram paralisadas e, por
ter servido de depósito de materi-
ais de construção, foi chamado de
“Olaria Santo Estêvão”. Sua re-
construção se deu em 1906. O Ba-
rão de Rezende doou o Teatro à
Santa Casa de Misericórdia, da
qual era benemérito e patrono.
Em escritura passada em 15 de
julho de 1922, a Santa Casa ven-
deu o imóvel à Câmara Munici-
pal, ao preço de 80:000$000, à
Santa Casa de Misericórdia.

Em 1951, o prefeito Aldrovan-
dro Fleury autorizou a sua doa-

ção e derrubada para quem cons-
truísse, no local, um prédio de cin-
co andares com cinema. Não apa-
recendo interessados, o mesmo
prefeito declarou a interdição do
teatro em 25 de setembro de 1951.
E sua derrubada foi autorizada
em 20 de julho de 1953, pelo pre-
feito Samuel de Castro Neves.

ACHADOS DO ARQUI-
VO - a série "Achados do Arqui-

vo" se pauta na publicação de par-
te do acervo do Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo, ligados
ao Departamento Administrativo,
criada pelo setor de Documenta-
ção, em parceria com o Departa-
mento de Comunicação Social, com
publicações no site da Câmara, às
sextas-feiras, como forma de tor-
nar acessível ao público as infor-
mações do acervo da Casa de Leis.
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Parlamentar questiona execução do
Plano de Emplacamentos de Vias

O Plano Municipal de Empla-
camentos de Vias Públicas moti-
vou o vereador Pedro Kawai
(PSDB) a apresentar o requerimen-
to 369/2022, que foi aprovado
durante a 17ª reunião ordinária,
na noite desta segunda-feira (12).
Uma outra indicação 1053/2022,
sobre o mesmo assunto, já havia
sido elaborada à Prefeitura.

O documento questiona o
Executivo Municipal se o plano de
emplacamentos do município já

executou levantamento da quan-
tidade de placas necessárias a se-
rem instaladas ou trocadas na ci-
dade. Kawai quer saber se existe
algum processo licitatório para a
compra ou confecção de placas.
"Se, sim, qual é o andamento do
presente processo”, complementa
o parlamentar. Além dessas per-
guntas, o requerimento indaga
qual o profissional que é o coorde-
nador do Plano Municipal de Em-
placamentos de Vias Públicas.
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Requerimento foca reciclagem
e trabalho de cooperativas

Questões relacionadas à co-
leta de materiais recicláveis inte-
gram o requerimento 374/2022,
aprovado na 17ª reunião ordi-
nária, nesta quinta-feira (12), e
proposto pela vereadora Rai de
Almeida (PT) e pelos vereadores
Gilmar Tanno (PV), André Ban-
deira (PSDB), Zezinho Pereira
(União Brasil), Cássio Luiz Bar-
bosa (PL), Paulo Campos (Pode-
mos) e Pedro Kawai (PSDB).

Eles querem saber qual o valor
mensal destinado à coleta seletiva
dentro do contrato da Prefeitura
com a Piracicaba Ambiental, qual
o valor mensal do custeio pago pela
administração municipal na par-
ceria com a Cooperativa do Reci-
clador Solidário e se o Executivo
tem algum programa de incentivo
ao cooperativismo relacionado à
coleta e à reciclagem de materiais.

Os vereadores perguntam se
o material reciclável coletado pela
Ambiental é distribuído para ou-
tros locais além do Reciclador So-
lidário e se os caminhões locados
da empresa Ecoterra, "que esta-
vam sendo disponibilizados para
o Reciclador Solidário e que fo-
ram retirados", continuam sen-
do utilizados pela Prefeitura.

Os autores do requerimento
também indagam qual a possibi-
lidade de a Prefeitura solicitar a

concessão do terreno da Ecoterra
onde está situada a Cooperativa
do Reciclador Solidário, se há al-
gum planejamento em relação a
isso e qual a data de vencimento
do contrato de locação da área.

Outro questionamento dos
vereadores é sobre o deslocamen-
to dos trabalhadores da coope-
rativa até a sede, no bairro On-
dinhas. "Diante da pouca oferta
de transporte coletivo na região
do Reciclador Solidário, especi-
almente nos horários de entrada
e saída de expediente, existe al-
guma medida a ser tomada pela
Prefeitura que possibilite essa lo-
comoção, seja com a ampliação de
oferta de transporte público ou
com parceria em locação de trans-
porte privado?", perguntam.

"Teve a suspensão do ônibus
que fazia o transporte das traba-
lhadoras. Não tem transporte co-
letivo que atende o horário de en-
trada e saída dos trabalhadores
na cooperativa; o primeiro passa
às 8h e o último às 18h. E a Pre-
feitura retirou o transporte que
serve a esses trabalhadores, as-
sim como os caminhões que fazi-
am a coleta; agora, eles continu-
am fazendo a coleta, mas pela
empresa Ecoterra", contextuali-
zou Rai de Almeida, na tribuna,
ao apresentar declaração de voto.

Emoção e alegria marcaram
a homenagem a José Volpato, fun-
cionário de 86 anos que, desde os
16, trabalha na Usina Capuava,
localizada no Km 21 da rodovia
Fausto Santomauro (Piracicaba –
Rio Claro). Em confraternização
oferecida pela diretoria da empre-
sa, no último sábado (14), Volpa-
to recebeu o carinho dos colegas
de trabalho, presentes dos dire-
tores, e homenagens da Associa-
ção Comercial e Industrial de Pi-
racicaba (Acipi), Arranjo produ-
tivo Local do Álcool (Apla), Coo-
perativa dos Plantadores de Cana
de Piracicaba (Coplacana) e do
vereador Pedro Kawai (PSDB).

Kawai foi o primeiro dos
convidados a fazer sua homena-
gem e, em nome da Câmara, con-
cedeu voto de congratulações
pelos 70 anos de dedicação ex-
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Funcionário recebe homenagem por 70 anos de registro em usina

TTTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA

Profissionais da enfermagem
são enaltecidos em discurso

Durante a 17ª reunião ordi-
nária, ocorrida nesta quinta-fei-
ra (12), o vereador Rerlison Re-
zende, o Relinho (PSDB), utili-
zou o tempo regimental de 10 mi-
nutos para lembrar do Dia da
Enfermagem, comemorado nes-
ta data, e parabenizar todas as
enfermeiras e enfermeiros do
município, que vêm trabalhando
na linha de frente da saúde.

Relinho aproveitou para citar
o projeto de Decreto Legislativo Nº
55/21, de sua autoria, que institui
o título “Amigo da Saúde de Pira-
cicaba”, conferido àqueles que se
destacam na luta em prol da área,
posteriormente votado e aprova-
do na mesma ocasião. Referen-
ciou-se à vereadora Ana Pavão
(PL) e a seu histórico de trabalho
no setor, bem como ao vereador
Ary Pedroso Jr. (Solidariedade),
que é médico de formação e já pres-
tou atendimento ao parlamentar.

Em aparte, Ana Pavão fez coro
ao vereador, exaltando a dedica-
ção daqueles com os quais traba-
lhou por mais de 20 anos. “Sua
fala me fez lembrar dos corredo-
res do hospital. Se aqueles corre-
dores falassem, teriam muitas his-
tórias de enfermeiros ou médicos
que largaram suas famílias para
atender alguém”, rememorou.

O vereador Relinho agrade-
ceu ao secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano, os res-
peitosos atendimentos por ele
prestados, e enfatizou: “Nossa
luta é por todos que trabalham
na saúde, para que a saúde em
Piracicaba melhore”. Finalizou o
discurso pontuando também o
papel dos próprios parlamenta-
res: “Nós, vereadores, não pode-
mos utilizar a saúde como ferra-
menta política, mas como ferra-
menta de bem-estar, necessitada
pela população e por todos nós”.

Assessoria Parlamentar

José Volpato, de 86 anos, foi homenageado por Pedro Kawai (PSDB)

clusiva à usina, e uma placa em
aço escovado, com dizeres alusi-
vos ao feito. “Um exemplo que ser-
ve de inspiração e de ensinamento
para todos nós”, comentou o par-
lamentar durante o discurso.

Na sequência, representantes
da Acipi, Apla, Coplacana e Simes-
pi também condecoraram o home-
nageado, com certificados e tro-
féu. Por último, o titular da usina,
Caio Matthiessen Gudmon, espo-
sa, filhos e netos, registraram
seu agradecimento ao trabalha-
dor mais antigo da empresa,
com a entrega de presentes, abra-
ços e discursos emocionados.

“Este relógio é para você não
perder hora, Zezinho”, disse
Margarete Ann Gudmon, presi-
dente da usina Capuava, provo-
cando risos e aplausos entre os
presentes. Ela destacou o respei-

to e a gratidão das três gerações
da família Gudmon ao trabalho
irrepreensível de José Volpato.

O evento também marcou

o centenário de uma máquina
a vapor de origem francesa,
Fives Lille, que jamais deixou
de funcionar, desde 1922.

PAULÍNIA
O vereador Paulo Henrique
Ribeiro (Republicanos) rece-
beu na tarde de sexta-feira
(13), em seu gabinete, o ve-
reador José Soares (Repu-
bl icanos),  da Câmara de
Paulínia, o qual entregou a
moção de aplausos 123/
2022 - aprovada pela Câma-
ra daquele município, ao par-
lamentar piracicabano pelos
14 anos à frente do projeto
"Todos contra a Pedofilia",

desenvolvido desde o pri-
meiro mandato do par la-
mentar. Na justificativa da
honraria, Soares reitera que
o vereador Paulo Henrique
tem realizado diversas ações
nas campanhas de comba-
tes à pedofilia e de explora-
ção sexual de crianças e ado-
lescentes por meio de pales-
tras e seminários, além de
divulgação do conteúdo em
informativos e cartilhas.

Divulgação
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Entidade, PM e GCM  do Guarujá
se unem na Hotelaria Solidária
Em busca de maior segurança na cidade litorânea, uma das que mais
recebem turistas na Baixada Santista, programa cria sistema de informação

A APROHOT (Associação dos
Proprietários de Hotéis e Pousa-
das do Guarujá), em conjunto com
a Polícia Militar e GCM (Guarda
Civil Municipal) do Guarujá cria-
ram a “Hotelaria Solidária”, pro-
grama de segurança que envolve
as Forças Públicas de Segurança e
a Rede Hoteleira do Guarujá. O
objetivo é compartilhar informações
entre os hotéis, pousadas e hostels,
a PM e a GCM, promovendo a prote-
ção de funcionários, hóspedes,
moradores e turistas nas redon-
dezas dos estabelecimentos.

O presidente da APROHOT,
José de Avila, a vice-presidente
Silvia Bernardes e o corpo diretivo
da Associação Maria de Jesus
Mari, Ieda Maria Biscola, Domini-
ci Merari e Erasmo Soares da Fon-
seca Junior pensaram em como se-
ria importante fortalecer o relacio-
namento entre a polícia e a rede
hoteleira para garantir que o Gua-
rujá seja um lugar mais seguro.

A ideia teve aceitação imedi-
ata dos Comandantes das Forças
de Segurança do Guarujá (Polí-
cia Militar do Estado de São Pau-
lo e Guarda Civil Metropolitana
do Guarujá), e deu origem um
canal de comunicação no what-
sapp com todos os hoteleiros da
Associação, todos os Comandan-
tes e seus assessores diretos para
que em caso de emergência e, após
ligação para o 190 ou 153, depen-
dendo do tipo de ocorrência,  fos-
se possível passar mais detalhes da
mesma a fim de atender o chama-
do o mais rapidamente possível.

Divulgação

Lançamento do Hotelaria Solidária envolveu representantes
da APROHOT, da Polícia Militar e da Guarda Civil do Guarujá

Desde o início da “Hotelaria
Solidária” os policiais passaram a
visitar todas as unidades hotelei-
ras da APROHOT, ou seja, hotéis,
pousadas, hostels, guest houses e
flats com o intuito de estreitar o
relacionamento com os proprie-
tários e gerentes e conhecer suas
demandas e preocupações.

Palestras, encontros e bate
papos entre hoteleiros e funcio-
nários das unidades foram fei-
tos para a implementação do pla-
no e são previstos novos encon-
tros para que os hoteleiros e seus
colaboradores possam ser capa-
citados pelos policiais com técni-
cas de identificação das diversas
prováveis situações de perigo a
fim de que possam ser imediata-
mente identificadas e coibidas.

Outras ações como o envio
imediato de imagens das câme-
ras da rede hoteleira em caso de
suspeitas ou ocorrências, aju-
dam na celeridade da resolução
dos casos. O grupo elaborou tam-
bém panfleto impresso com di-
cas de segurança que são entre-
gues aos hóspedes  no momento
do check-in para que possam
desfrutar de férias mais seguras.

"Trabalhar para a seguran-
ça da comunidade é nosso de-
ver principal. A Aprohot está de
parabéns pela ideia.", afirmou o
Capitão Adriano José Silva de
Vasconcelos, Comandante da 5a
Cia da Polícia Militar de Guaru-
já/SP, o maior incentivador do
programa e coordenador do gru-
po administrativo de trabalho.

"Com o programa Hotela-
ria Solidária, a rede hoteleira
ajuda as forças de segurança
com um Serviço de Inteligência"
enfatiza a Capitã Patrícia Alves
da Silva,  Comandante da 1a.
Cia. da Polícia Militar de Gua-
rujá/SP cuja participação está
sendo de suma importância
para o sucesso do programa.

"Estamos aqui para servir
à comunidade. A GCM apoia o
programa", afirma o comandan-
te Luiz Carlos Mariano da Guar-
da Civil Metropolitana de Gua-
rujá/SP, autoridade que intro-
duziu a GCM no programa, com
o apoio do ex-secretário da Se-
decon - Secretaria Municipal de
Defesa e Convivência Social,
Luiz Claudio Venâncio Alves.

"Uma das prioridades de

uma Estância Turística  é ofe-
recer segurança a quem nos vi-
sita"  diz  Si lvia  Bernardes,
vice-presidente da APROHOT.

"Nós, hoteleiros, passamos a
nos sentir muito mais seguros e
acolhidos pelas Forças Policiais, a
partir do momento em que pude-
mos conhecê-los pessoalmente as-
sim como o trabalho que realizam
em prol de nossa comunidade e
dos turistas que visitam nossa ci-
dade.  A inteligência compartilha-
da pelos estabelecimentos da rede
hoteleira participante tem ajuda-
do, desde sua criação (em outu-
bro de 2021), as Forças Policiais a
responderem rapidamente a situ-
ações de risco de hóspedes ou de
colaboradores, dando maior tran-
quilidade a todos”, afirma José de
Ávila, presidente da APROHOT.
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Videomonitoramento no trânsito
é questionado no Legislativo

O sistema de videomonito-
ramento do trânsito na cidade
foi alvo de questionamento pelo
orador Marco Antonio Rosa Fer-
reira, que usou a Tribuna Popu-
lar da Câmara Municipal de Pi-
racicaba, na 17ª reunião ordiná-
ria, nesta quinta-feira (12). No
discurso, ele abordou o tema “O
sistema 4G dos semáforos e sua
relação com as multas de video-
monitoramento e a necessidade
do agente no local do cometi-
mento da infração de trânsito”.

O orador citou que ainda
há muitas dúvidas sobre a
questão do videomonitoramen-
to, principalmente no que tan-
ge à aplicação das multas por
infrações de trânsito. O orador
lembrou ainda que nem todos
os pontos de fiscalização de

Guilherme Leite

Na Tribuna Popular, Marco Antonio Rosa Ferreira que há
muitas dúvidas sobre a questão do videomonitoramento

monitoramento estão em fun-
cionamento efetivo e que, ape-
sar da despesa para implanta-
ção do sistema, o mesmo não é
utilizado para a recuperação de
veículos roubados, finalidade
para a qual teria sido adotado.

“A finalidade implícita des-
se equipamento é para fazer mul-
ta. A administração passada ga-
rantiu que esses equipamentos
não seriam usados para dar
multas”, colocou. Ele disse ain-
da que, se os equipamentos pas-
sarem a ser utilizados para a apli-
cação de multas de trânsito, será
necessária uma lei que promova
a regulamentação. O orador so-
licitou, nesse caso, que a medida
seja adotada com aviso prévio à
população e com prazo suficiente
para adequação dos motoristas.
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'Já vi grandes irem às ruas e os das
ruas se levantarem', diz vereador

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
rebateu o conteúdo de um folhe-
to apócrifo que faz menção a ele
e que, segundo o parlamentar,
foi distribuído em um órgão pú-
blico por um pré-candidato nas
próximas eleições municipais.

"Quero dizer a essa pessoa que
fez um folheto [que está] sendo
entregue na cidade, [dizendo] que
o vereador Paraná tem um irmão
morador de rua e que não faz nada
por ele: venha falar comigo, para
eu te explicar o que já tenho tenta-
do fazer para tirar ele dessa situa-
ção", afirmou o parlamentar.

"Várias pessoas de Piracica-
ba sabem que tenho um irmão

que mora na praça José Bonifá-
cio há mais de 12 anos, é mora-
dor de rua, assim como eu fui em
Indaiatuba", disse Paraná, na tri-
buna, durante a 17ª reunião or-
dinária, nesta quinta-feira (12).

"Se você é pré-candidato a
vereador e está usando meu nome
para isso, pode continuar, quem
sabe você quer aparecer. Mas ve-
nha falar comigo para eu explicar
o que tenho feito para tirar ele [ir-
mão] dessa situação, porque nin-
guém vai para essa vida porque
quer e também não sai no momento
que quer. Já vi pessoas grandes
irem para as ruas e os das ruas se
levantarem e serem grandes na
sociedade", declarou o vereador.
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Vereador cobra pelotão
escolar na região central

O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) voltou a cobrar a im-
plantação de um pelotão esco-
lar da Guarda Civil Municipal
na região central da cidade, com
o objetivo de garantir a seguran-
ça para as escolas públicas pre-
sentes no local. A sugestão já foi
encaminhada para o Poder Exe-
cutivo. O parlamentar comentou
sobre o tema durante o tempo de
liderança, na 17ª reunião ordi-
nária, nesta quinta-feira (12).

No discurso, o vereador
também abordou as homena-
gens ao Colégio Anglo e à Fatec
(Faculdade de Tecnologia de
São Paulo). Além disso, elen-

cou os serviços que foram exe-
cutados nas últimas semanas
pelo Poder Executivo após apon-
tamentos que fez às secretarias.

Trevisan falou sobre a re-
construção do calçamento da ave-
nida dr. Maurice Allain, no En-
genho Central, sobre as melhori-
as no trabalho de manutenção no
Parque do Mirante, limpeza da
praça Hilário Lucas, reforma da
área de lazer do bairro São Di-
mas, sinalização de vagas de es-
tacionamento em frente à igreja
Sant'Ana, poda de árvores nas
praças do Jardim Primavera e a
implantação de iluminação públi-
ca no bairro rural de Tanquinho.
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Uso de energia solar gera economia mensal de R$ 3 mi a associados
O programa Energia da

União da Sicredi União PR/SP
já financiou mais de 4.000 pro-
jetos de energia solar, o que ge-
rou uma economia mensal de
R$ 3 milhões em energia elétri-
ca aos associados - por meio da
geração de 4 milhões de kWh/
mês de energia limpa por mês.

Além de incentivar a energia
renovável, impulsiona a economia
local e gera recursos para um pro-
grama educacional de crianças e
adolescentes. Funciona assim:
para incentivar pessoas físicas e
jurídicas a investir em sustentabi-
lidade, a Sicredi União PR/SP ofe-
rece taxa de juros acessíveis, com
pagamento em até 60 meses. Para
usufruir da taxa diferenciada, é
preciso adquirir o sistema de for-
necedores locais - são mais de
280 credenciados na cooperati-
va. Em contrapartida, os forne-
cedores destinam um percentual
de cada projeto ao programa A
União Faz a Vida, que atende
mais de 60 mil crianças e adoles-
centes em dezenas de municípios.

Entre os associados que re-
solveram investir em energia so-
lar está Vinicius Graf Nozella,
empresário de Limeira (SP) que
atua no setor gráfico. Ele insta-
lou 52 placas fotovoltaicas na
empresa e que geram, em média,
entre 3.050 e 3.400 watts ao mês.
“Antes, eu gastava R$ 3.000 ao

mês de energia elétrica. Como o
projeto ficou em R$ 104 mil, hoje
pago um financiamento de R$
2.600. Porém, o negócio é tão
bom que o excedente da energia
gerada ainda consigo jogar para
minha casa, gerando mais eco-
nomia”, afirmou o proprietário
da empresa Caê Comércio de Pa-
péis e Acabamentos Gráficos.

A economia também bateu à
porta do empresário Éverton Ta-
gliaferro, associado de Mogi Mi-
rim (SP) que atua no ramo de
refrigeração. Há quase dois
anos, ele investiu R$ 150 mil em
116 placas fotovoltaicas com po-
tência de 30 kva (30 mil watts).
Segundo o empresário, o gasto
com energia, se fosse atualizado
hoje sem o sistema, seria em tor-
no de R$ 6.000 por mês. “Zerei a
conta de energia, tanto na conta
da nossa empresa e a da casa.
Hoje só pago R$ 300 do padrão.
Nosso padrão é comercial e 220
volts trifásico. Por isso custa
mais caro. Se fosse de uma casa,
seria uns R$ 100”, apontou.

Para quem deseja instalar o
sistema este é o melhor momento,
já que a partir do ano que vem será
cobrada uma taxa. O Marco Legal
da Geração Distribuída, sanciona-
do em janeiro, instituiu uma co-
brança para quem gera a própria
energia solar, o que deve reduzir a
economia na conta de luz de quem

adota o sistema. No entanto, quem
instalou o sistema antes da publi-
cação do marco ou quem instalar
até 6 de janeiro de 2023 continua
isento da cobrança até 2045.

Para ter acesso ao financiamen-
to do programa Energia da União é
preciso ser associado da Sicredi
União PR/SP e procurar uma das
111 agências da cooperativa.

ESTÍMULO À ENERGIA
SOLAR - Em maio de 2021, o Si-
credi firmou sua primeira capta-
ção com a IFC, em uma linha de
crédito internacional de US$ 120
milhões para estimular projetos de
energia solar dos associados da

instituição em todo o Brasil.  Foi a
primeira operação de uma insti-
tuição financeira cooperativa bra-
sileira a receber certificação emiti-
da pela Climate Bonds Initiative
(CBI), organização internacional
que atua para promover investi-
mentos na economia de baixo car-
bono. A iniciativa também detém
certificação pelo Green Loan Prin-
ciples (GLP), que atesta que os pro-
jetos oferecem benefícios ambien-
tais claros e verificáveis e que os
processos de avaliação e seleção,
assim como a gestão dos recur-
sos e o seu monitoramento, se-
guem padrões internacionais.

Divulgação/Engenho da Notícia

Éverton Tagliaferro, de Mogi Mirim, investiu R$ 150 mil em 116 placas
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Museu Prudente de Moraes realiza exposição itinerante
Comemorando mais de seis

décadas de existência, o Museu
Histórico e Pedagógico Pruden-
te de Moraes, em parceria com
a Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), levará a Exposi-
ção itinerante “Museu Pruden-
te de Moraes: 65 anos de histó-
ria” à sede da SME e às unida-
des dos Centros de Educação
Digital de Piracicaba. A aber-
tura da Mostra acontece hoje,
17, no hall da sede da SME. Ex-
posição permanece no espaço
até dia 01/07 e depois percorre-
rá os 14 polos dos Centros Digi-
tais espalhados pela cidade.

A mostra, que tem curadoria
da equipe do Museu, é composta

Divulgação

Erica Frasson, diretora do Museu, e Maurício Beraldo,
assistente de ação educativa e programação

por banners que retratam a traje-
tória do Museu, além de suas ações
educativas e culturais, programas
sempre presentes no cotidiano ins-
titucional. O objetivo é levar infor-
mações da história do espaço para
todas as regiões da cidade e esti-
mular público dos Centros Digitais
a visitar o Museu e conhecer sua
história de mais de seis décadas.

Os Centros de Educação
Digital da SME, conhecidos
como CED, são espaços públi-
cos com computadores, dividi-
dos em dois laboratórios para
acesso à internet e para cur-
sos de informática. O local
também oferece espaço para lei-
tura de jornais, revistas e livros.
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"O vereador é a vereda até
o Executivo", diz orador
Francys Almeida da Silva, ao discursar na Tribuna Popular durante a 17ª reunião
ordinária, defendeu maior autonomia do Legislativo municipal e maior foco na cidade

Em discurso na tribuna po-
pular na noite desta quinta-feira
(12), Francys Almeida da Silva de-
fendeu que o Poder Legislativo te-
nha como foco majoritário as
questões de cunho local: "nós te-
mos visto nos últimos tempos,
não só na Casa de Leis aqui, infe-
lizmente, mas em tantas outras,
pessoas ultrapassando os limites
dos poderes para discursar, fa-
lar, tratar de temas que não lhe
são de sua competência. Isso é
muito triste pois quem perde é a
cidade de Piracicaba", disse.

Para ele, o cenário político
nacional é dominado pela judi-
cialização da política e pela poli-
tização da justiça. Francys fri-
sou a necessidade da separação
dos poderes para o correto fun-

cionamento do Estado Democrá-
tico de Direito e disse: "eu en-
tendo que o vereador que apro-
va lei já com uma execução feita
pelo excelentíssimo senhor Prefei-
to, ele está sendo pura e simples-
mente um batedor de carimbo".

Ele ainda destacou: "a pala-
vra vereador tem no seu original
o sentido de trazer o caminho. O
que é o vereador? É aquele que é a
vereda do povo, do anseio da po-
pulação ao Executivo para que
possa fazer aquilo que a popula-
ção precisa". O orador também
teceu críticas ao Executivo muni-
cipal e disse: "a cidade está aban-
donada e precisa da ajuda desta
Casa, e essa Casa é fundamental
nesse processo de cobrar o Exe-
cutivo, esse é o papel", ponderou.

Francys Almeida da Silva da Silva em discurso na noite desta
quinta-feira (12), durante a 17ª reunião ordinária de 2022

Guilherme Leite

O secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano, está
convocado para a audiência pú-
blica que a Câmara realiza no
próximo dia 27, às 16h, para dis-
cutir questões relacionadas ao
quadro de servidores da pasta e
à possibilidade de flexibilização
de jornada de trabalho de médi-
cos, dentistas e demais profissi-
onais que recebem acima do teto
do funcionalismo de Piracicaba.

Autor do requerimento
383/2022, aprovado com urgên-
cia na 17ª reunião ordinária,
nesta quinta-feira (12), o verea-
dor Laercio Trevisan Jr. (PL)
listou 12 pontos a serem escla-
recidos pelo secretário convoca-
do —o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) está convidado a
participar da audiência pública.

São eles: 1) Situação do qua-
dro de servidores da Secretaria
Municipal de Saúde; 2) Quantida-
de de unidades de saúde que es-
tão sem médicos, informando, na
oportunidade, a unidade, o bair-
ro, a especialidade, a quantidade
de profissionais necessários a se-
rem contratados e o período de
trabalho; 3) Quantidade necessá-
ria de contratação de profissionais
para a Secretaria Municipal de
Saúde; 4) Quantidade de médicos
(discriminando a especialidade),
dentistas, enfermeiros e técnicos
de enfermagem que foram contra-
tados no período de janeiro de
2021 a maio de 2022; 5) Quanti-
dade de médicos (discriminando
a especialidade), dentistas, enfer-
meiros e técnicos de enfermagem
que pediram exoneração no perío-
do de janeiro de 2021 a maio de
2022; 6) Detalhamento sobre a jor-
nada de trabalho dos médicos, in-
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Audiência convoca secretário
e lista 12 pontos a esclarecer

formando a quantidade de profis-
sionais que atuam na jornada de
20h/semanais, de 30h/semanais
e de 40h/semanais, com especifi-
cações sobre a remuneração bruta
e as vantagens, entre outras in-
formações necessárias; 7) Quan-
tidade detalhada de médicos, den-
tistas e demais profissionais da
Secretaria Municipal de Saúde que
ganham acima do teto (que é esta-
belecido pelo subsídio mensal do
prefeito) de R$ 15.550, informan-
do se ocorre o corte de salário por
ultrapassar o teto e especificando,
em caso de plantões, se a metodo-
logia de soma é diferenciada. 8)
Exibição, num quadro, do nome
do profissional devidamente abre-
viado, da função, da carga horá-
ria e do salário recebido, destacan-
do os casos onde ocorre desconto
no salário do servidor e o valor
descontado em caso de ultrapas-
sar o teto do subsídio do prefeito;
9) Discussão e encaminhamento
quanto à mudança, por meio de
reforma administrativa, da carrei-
ra dos médicos em conjunto com
a carga horária, "visando resolver
a situação existente dentro do prin-
cípio constitucional da legalidade
e razoabilidade"; 10) Discussão
das providências a serem adota-
das pela administração municipal
referentes aos casos de servidores
que ultrapassam o teto do subsí-
dio do prefeito; 11) Levantamento
de sugestões para adequar a car-
ga horária de trabalho desses pro-
fissionais para que consigam rece-
ber dentro do teto e sem descon-
tos; 12) Informações sobre unida-
des de saúde que precisam ser re-
formadas ou que aguardam inau-
guração, além de demandas sobre
a construção de novas unidades.
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NA TOCA DA CORUJA
Roger Rafael de Camargo,
há vários anos trabalhando
como garçom na Toca da
Coruja, ao lado do sempre
amigo João dos Passos Fi-
lho, o querido João de Tatuí,

recebeu, semana passada,
a visita do advogado Fran-
cys Almeida, para um lanche
especial. Ao Roger e ao João,
abraços de toda equipe de
A Tribuna Piracicabana.
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Conselho do Idoso passa a
fiscalizar recursos de fundo

De consultivo para colabo-
rativo. A Câmara aprovou na
noite desta quinta-feira (12),
durante a 17ª reunião ordinária,
o projeto de lei do Executivo
Municipal 46/2022 que introduz
alterações na lei municipal 6.246/
2008, no que tange ao Conselho
Municipal do Idoso. Na prática,
a entidade passa de atuação
consultiva para colaborativa.

Constante na pauta da or-
dem do dia, o projeto recebeu "pri-
oridade de votação" e foi aprecia-
do já na abertura do segundo ex-
pediente, onde são analisadas to-
das as proposituras. Com a apro-
vação em primeiro turno, na noite
desta quinta-feira (12), o texto volta
nesta segunda-feira (16) para a
apreciação em segundo turno.

Compete a entidade - que foi
criada em 2008, atendendo a Lei
Federal nº 10.741/2003 – con-
trolar e fiscalizar políticas de de-
fesa dos direitos dos idosos. Em
seu artigo 1º, o estatuto visa,
entre outras cláusulas, propor
ações de assistência social à pes-

soa idosa, de forma a assegurar-
lhe todos os direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana.

O Executivo complementa
que estão sendo atualizadas e
acrescentadas algumas atribui-
ções que não constavam na Lei e
são necessárias para viabilizar as
ações do Conselho, “bem como o
bom desenvolvimento dos traba-
lhos por parte dos Conselheiros,
como, por exemplo, deixar claro a
atribuição de acompanhar, avali-
ar, deliberar e fiscalizar a gestão
dos recursos do Fundo Munici-
pal do Idoso de Piracicaba, a ser
gerido pela Smads (Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social de Piracicaba)”.

Serão estabelecidos critérios
para o registro de entidades,
quando a organização tiver pre-
ponderância na área de atendi-
mento ao idoso e para inscrição
de seus projetos, programas ou
serviços quando as organizações
da sociedade civil “não tiverem
essa preponderância, desde que
estabelecidas no município”.

A imobiliária Re/Max Ativa
promove, hoje, 17, a inauguração
oficial da sua nova sede, no bair-
ro Jardim Europa em Piracicaba.
O evento, destinado aos colabo-
radores, prestadores de serviços
e autoridades, contará com o CEO
e presidente da RE/MAX Brasil,
Peixoto Accyoli, com o prefeito,
Luciano Almeida (DEM), e a pri-
meira-dama, Andrea Almeida.

A Re/Max é uma franquia
imobiliária de caráter internacio-
nal, presente em mais de 110 paí-
ses. No Brasil, conta com mais 550
agências e quase 8.000 corretores
empreendedores. Em 2021, a em-
presa foi eleita a melhor franquia
do país pela revista Pequena Em-
presas & Grandes Negócios - a
única da área com cinco estrelas
na publicação Guia de Franquias.
“Nossa equipe de Piracicaba e Li-
meira está muito honrada em po-
der apresentar, oficialmente, a
nossa nova sede, bem como rece-
ber o CEO da RE/MAX BRASIL, a
maior franquia imobiliária do
mundo”, afirmou a fundadora e
sócia da RE/MAX ATIVA, Vera
Gonçalves. Com ela, também ad-
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Maior franquia imobiliária do Brasil inaugura nova sede Re/Max Ativa

Wesley Capozzi, Vera Gonçalves e Lodovico Trevizan Filho,
sócios da Remax Ativa em Piracicaba e Limeira
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ministram a franquia, Lodovico
Trevizan Filho e Wesley Capozzi.

“Nossa história começou em
2013, como Ativa Imóveis. Com o
passar dos anos, percebemos que
estávamos estagnados, com ape-
nas 10 corretores naquela época.

Em busca do crescimento da nos-
sa empresa, sentimos a necessida-
de de nos associarmos a uma
grande marca que trouxessem
know how, processos testados e
comprovados, além da formação
de profissionais. Em 2017 nos tor-

namos uma franquia da RE/MAX
e, desde então, estamos crescendo
em faturamento e número de cor-
retores em uma média de 40% por
ano”, relatou Vera. Hoje a franquia
RE/MAX ATIVA reúne, entre cola-
boradores e força de venda, 71 pro-
fissionais especializados em duas
unidades, em Limeira e Piracicaba.

SEDE - Durante o evento de
inauguração, a sede ficará aberta
aos convidados para que conhe-
çam as novas instalações. “Esse
novo espaço faz parte de um so-
nho que compartilho com todos
da equipe. Temos em nosso espaço
diversas salas de reuniões, um au-
ditório para a realização de even-
tos e atividades de formação para
novos corretores, além de um am-
biente muito mais aconchegante,
com mais conforto para os colabo-
radores e clientes”. A área constru-
ída possui 600 metros quadrados.

SERVIÇO
Inauguração da nova sede
RE/MAX ATIVA. Hoje, 17, às
19h15. Local:  Av. Brasi l ,
1082 - Jardim Europa. Site:
www.remaxativa.com.br

A Associação de Surdos - Li-
bras Piracicaba e Região (Assupi-
ra) realiza durante o mês de maio
a campanha Abraço Solidário, em
alusão ao Dia do Abraço, celebra-
do no dia 22. O objetivo é arreca-
dar fundos para a instituição. Pes-
soas físicas e empresas podem par-
ticipar ao fazer uma doação de
qualquer valor por meio de Pix ou
transferência bancária. Os parti-
cipantes vão concorrer a um rodí-
zio para duas pessoas na pizzaria
Forlen que será sorteado em 04/06.

As empresas podem participar
da campanha ainda ao divulgá-la
nas redes sociais ou incentivando
seus funcionários a colaborarem
sendo uma empresa parceira da
iniciativa. Estabelecimentos co-
merciais podem firmar parceria
ainda solicitando uma urna para
arrecadação entre os clientes.

Para participar da campa-
nha, a pessoa pode fazer uma
doação por meio da chave Pix
assupira@gmail.com (Dados
bancários: Banco Sicred 748 -
Agência 0718 - Conta Corrente
23655-9) e enviar o comprovan-
te pelo Whatsapp para (19)
97829-6009 até o dia 31/05.
Qualquer valor é bem-vindo.

Todas as pessoas e empre-
sas que enviarem o comprovan-
te de doação pelo Whatsapp da
Assupira receberão uma arte es-
pecial personalizada para de-
monstrar seu apoio nas redes
sociais. Ao término da campa-
nha também participarão do ví-
deo que será lançado em junho
com o resultado alcançado.

Além do vídeo de divulga-
ção de resultados, a Assupira
presta contas publicamente em
todas as reuniões mensais da
diretoria executiva, que são di-
vulgadas em suas redes soci-
ais e abertas à sociedade.

“Para dar continuidade ao
trabalho que temos realizado, cri-
amos a campanha Abraço Solidá-
rio que, além de arrecadar fundos
para a manutenção das ativida-
des da Assupira, pretende come-
morar o Dia do Abraço, celebrado
em 22 de maio. Nossas atividades,
como esporte, atendimento tera-
pêutico e encontro da comunida-
de surda, são de grande valia para
a socialização da comunidade sur-
da de Piracicaba e região, que ago-
ra com a flexibilização das regras
sanitárias tem conseguido realizar
encontros presenciais novamen-
te”, afirma Alexandre Ribeiro,
membro da diretoria executiva.

Outro membro da diretoria,
David Rodrigues Marques, lembra
que campanhas como essa são
fundamentais para manter o cai-
xa da Associação, que tem gastos
com diversas questões burocráti-
cas, entre outros. “Termos uma
associação formalizada é muito
importante para a representativi-
dade da comunidade surda, pois
queremos construir um futuro me-
lhor e aumentar o acesso dos sur-
dos em todas os setores da socie-
dade e, para isso, é fundamental
educação, socialização, ensino de
Libras (Língua Brasileira de Sinais)
e apoio terapêutico, por exemplo",
afirma David Rodrigues Marques.
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Assupira realiza campanha
Abraço Solidário neste mês
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Roberto Morais conquista
conservação de trecho

A Secretaria de Transportes
Estado de São Paulo confirmou
que vai efetuar a Conservação
Especial da Rodovia SP -147 Sa-
muel de Castro Neves (Piracica-
ba-Anhembi) entre os Km 152 ao
181 e do 181 ao 210 + 800 m,
atendendo solicitação do depu-
tado estadual Roberto Morais
(Cidadania). Além do percurso
aproximado de 60 km, a secreta-
ria vai assumir a conservação do
trecho de 2,7 km da SP 304 (Ge-
raldo de Barros) entre a Empre-
sa Arcelor Mital e a Ponte do Rio
Corumbataí. Esse trecho havia
ficado de fora da Concessão com
a Concessionária Eixo e causava
desconforto aos usuários. Com
a liberação da Secretaria fica so-
lucionado o impasse que vinha

sendo discutido há muitos me-
ses. “Nós conseguimos garantir
a qualidade da rodovia e dos tre-
chos proporcionando conforto e
maior segurança aos motoristas
que trafegam por lá. Especial-
mente os moradores que passam
por lá todos os dias”, destaca
Roberto Morais. “Eu tinha con-
vicção de que o Estado iria aten-
der nossas solicitações, nunca
desisti e estou muito satisfeito com
esse anúncio”, finaliza Morais.

A expectativa agora é de que
o Estado anuncie em breve o início
de outras duas obras de conser-
vação especial do trecho de 5km
da vicinal que liga a Rodovia Faus-
to Santomauro ao Distrito de Tan-
quinho e a Piracicaba-Anhumas
(aproximadamente 35 km).

Expectativa é que o Estado anuncie o início de outras duas obras

Guilherme Leite
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PERSISTENTE
O bolão vencedor da Mega-

Sena que levou o prêmio de R$
58.922.844,33 em Herval
D'Oeste, no Oeste catarinense, era
feito há quatro anos com os mes-
mos números. Segundo o propri-
etário da agência lotérica onde
as apostas foram realizadas, as
34 cotas do concurso pertencem
a moradores que jogavam regu-
larmente. No dia seguinte  en-
traram em contato para retirar
o valor. É a primeira vez que a
lotérica vendeu uma aposta ven-
cedora do prêmio principal.

A pergunta que faço: você
teria tanta paciência assim?
Eu confesso que gosto de re-
petir minhas dezenas mas,
não por tanto tempo assim!

NÚMEROS ESPECIAIS
Você já parou para pensar

por que tantos prêmios de lote-
ria acabam sendo divididos? A
resposta é simples: por causa da
natureza humana. Você pode
pensar que tem número “da sor-
te” ou especial”, mas eles não são
nada disso. A maioria das pes-
soas, consciente ou inconscien-
temente, tende a escolher os
mesmos números. Nós sabemos
que muita gente aposta no nú-
mero 7. E também que é comum

experimentar a abordagem psi-
cológica reversa, com o número
13 (considerado por muitos
um número de azar). Mais co-
mum ainda é a escolha das
pessoas com base em datas
(entre 1 e 31). Sendo que uma
boa parte dessas pessoas aca-
ba escolhendo os números 19 e
20. Com tanta gente apostando
em um espectro limitado de nú-
meros, não é surpresa alguma
que os prêmios sejam divididos
entre vários ganhadores.

PADRÕES
É a mesma lógica dos nú-

meros da sorte – escolher nú-
meros baseados em padrões
numéricos ou visuais, como for-
mas geométricas em seu volan-
te, nãoo irá levar você muito
longe. Não existe comprovação
científica de que usar sequências
de qualquer espécie seja relevante
na hora de escolher seus núme-
ros. Na verdade, usar esse tipo
de sistema limita os números em
que você aposta, além de aumen-
tar a chance de você tenha que
dividir seu sonhado prêmio.

SÃO JOÃO
As apostas para esta lote-

ria especial já começaram. O
prêmio será de R$ 200 milhões!

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Acipi Presente distribui 45 prêmios
para consumidores e empresas
Sorteio realizado na noite da última quinta (12) foi referente
ao Dia das Mães; participantes concorreram a brindes

A campanha Acipi Presen-
te 2022 teve aberta a tempora-
da de sorteios nesta quinta-fei-
ra, dia 12, no auditório da Aci-
pi (Associação Comercial e In-
dustrial de Piracicaba). Foram
sorteados, no total, 45 prêmios
para consumidores, vendedores,
empresas e o público presente.

O sorteio foi referente à pri-
meira data comemorativa da
campanha, o Dia das Mães. Ao
todo foram cerca de 20 mil cu-
pons participantes. “Ficamos
muito satisfeitos com a quantida-
de de cupons já neste primeiro
sorteio. A cada campanha temos
trabalhado para melhorar os pro-
cessos e proporcionar a possibili-
dade de mais empresas associa-
das estarem conosco, oferecendo
os prêmios para seus clientes”,
comentou o diretor de promoções
da entidade, Luis Gustavo Berto.

Mais de 500 empresas asso-
ciadas participam da “Acipi Pre-
sente” este ano. Novamente com o
slogan “Acipi Presente – com você
e para você!”, a expectativa é que a

campanha atinja o sucesso de
2021, em termos de participação,
quando foram cadastradas mais
de 300 seladinhas. “Mantivemos
o nome, que foi muito bem aceito
pelas empresas. Nosso objetivo é
contribuir com elas, prestigiar os
consumidores e, consequentemen-
te, fomentar a economia, movi-
mentado as vendas”, frisou o vice-
presidente, responsável pela área
de promoções, Rodrigo Santos.

Os consumidores que compra-
ram em um dos estabelecimentos
participantes e cadastraram as se-
ladinhas que receberam, pelo apli-
cativo da Acipi, concorreram a prê-
mios como churrasqueira elétrica,
sanduicheira, faqueiro, pipoqueira,
jogo de panelas, micro-ondas, bici-
cleta, home theater, notebook, ge-
ladeira, caixinhas de som, relógio
Smartwatch, TV, vales-compras,
entre outros. Quem acompanhou o
sorteio presencialmente também
concorreu a brindes, entre eletro-
domésticos e eletroeletrônicos.

O prêmio principal, uma moto
zero quilômetro, saiu para Simone

Divulgação/Acipi

Sorteios aconteceram na quinta-feira (12), no auditório da Acipi

Artur Cortinove, que comprou na
Serralheria União, da cidade de
Saltinho. Ela recebeu a ligação ao
vivo do vice-presidente, direto do
auditório. Ela ficou muito feliz com
o prêmio e disse que “não acredi-
tava que a ligação fosse verdade”.

SORTEIOS - A campanha ain-
da terá os sorteios de Dia dos Na-
morados, Dia dos Pais, Dia das

Crianças, Copa de Prêmios e Na-
tal. Entre os itens estão um carro
e motos zero quilômetro. Os sor-
teios têm validação da Secap (Se-
cretaria de Avaliação, Planeja-
mento, Energia e Loteria) – liga-
da ao Ministério da Economia.
Dúvidas a respeito da campanha:
(19) 3417-1766, ramal 727, ou pelo
WhatsApp (19) 99972-8079.
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Semac pleiteia recursos
para Museu do Riso

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) pleiteia re-
cursos para o Museu do Riso jun-
to à Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado de São
Paulo. A oficialização da solicita-
ção aconteceu na quarta-feira, 11,
durante visita do titular da pas-
ta, Adolpho Queiroz, à sede da
Secretaria em São Paulo, local em
que foi recebido pelo secretário
executivo de cultura, Pedro Pi-
menta. Conversa havia sido ini-
ciada durante realização do Go-
verno na Área, evento promovi-
do pelo governo do estado e que
Piracicaba foi sede em abril.

Na visita, Queiroz e Pimenta
alinharam detalhes sobre o proje-
to do Museu e também de outros
projetos de ocupação do Engenho.
“Apresentamos a ele o masterplan
com as diretrizes iniciais dos 23
barracões do Engenho Central,
como Pinacoteca, Biblioteca, Mu-
seu do Esporte, cafés, e do Museu
do Riso entre outros espaços que
estamos planejando. Dessa conver-
sa saíram indicações para que apre-
sentemos os projetos executivos de
algumas dessas iniciativas para que

o Governo do Estado possa viabili-
zar o financiamento de algumas
dessas obras. Queremos, dentro de
nossa gestão, criar um núcleo cul-
tural dentro do Engenho Central e
o Museu do Riso faz parte dessa
nossa ideia ”, explica Queiroz. Para
Queiroz, o encontro foi estimulan-
te, já que Pimenta mostrou ser en-
tusiasta dos projetos. “Esses encon-
tros são sempre muito produtivos
e estimulantes, o secretário Pedro
Pimenta, desde sua visita a Pira-
cicaba, sempre se mostrou um en-
tusiasta dos nossos projetos”.

MUSEU DO RISO- O projeto
do Museu tem como objetivo pro-
porcionar ao público um painel
de todas as edições do Salão In-
ternacional de Humor de Piraci-
caba, onde todo seu acervo pode-
ria ser visitado virtualmente pelo
público a partir de zonas de inte-
resses como tema / autor / mo-
mento histórico / personagens,
etc. O Museu do Riso foi pensado
para ser um projeto permanente,
que permitirá uma constante ati-
vação do conteúdo e da impor-
tante história do Salão Internaci-
onal de Humor de Piracicaba.

Divulgação

Adolpho Queiroz reúne-se com o Secretário Executivo
da Cultura do Estado de São Paulo, Pedro Pimenta

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

Após rejeição pela Câmara,
Ana pede reapresentação

A vereadora Ana Pavão (PL)
protocolou, na última sexta-fei-
ra (13), um ofício ao presidente
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, vereador Gilmar Rotta
(PP), para que solicite ao Poder
Executivo que envie novamente
para votação o projeto de lei que
trata da desincorporação de uma
área do Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto) para futu-
ra destinação à ampliação do
Distrito Industrial Uninorte.

A matéria estava prevista no
projeto de lei 263/2021, que foi re-
jeitado em segunda discussão por
falta de quórum, durante a 17ª
sessão ordinária, realizada na úl-
tima quinta-feira (12). A vereado-
ra lembrou que, na reunião, esta-
vam presentes apenas 13 dos 23

vereadores, e eram necessários os
votos de dois terços dos parlamen-
tares para aprovação do projeto.

“É um projeto importante que
solicita que o Semae realize esta
doação para o Executivo, não po-
demos deixar que não seja apro-
vado um projeto importante!” co-
menta a parlamentar. O terreno,
de 46 mil metros quadrados, loca-
lizado no bairro Capim Fino, era
de propriedade da Prefeitura de
Piracicaba, mas foi doado em 2001
ao Semae. No local, foi implanta-
da uma Estação de Tratamento
de Esgoto, que funcionou até
2012. Com a estação desativada,
a intenção do Poder Executivo
era retomar a propriedade da área
para futuramente destinar à im-
plantação dos lotes industriais.

Assessoria parlamentar

CAMPANHA
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos), coordena-
dor da Campanha de Com-
bate à Pedofilia e ao Tráfico
Humano em Piracicaba, es-
teve na manhã desta segun-
da-feira (16) no Consulado
Americano (EUA), em São
Paulo (SP), em audiência
com o cônsul, Mr. Jonathan
Austin. Na pauta da reunião,

a apresentação da Campa-
nha de Combate a Pedofilia
e ao Tráfico Humano, com o
objetivo "de que juntos pode-
mos formar a rede de prote-
ção as crianças e aos ado-
lescentes. "Precisamos avan-
çar as fronteiras nesse assun-
to que tem destruído a vida das
vítimas desse crime hediondo
e as suas famílias", disse.

Seguindo o calendário estadu-
al de vacinação contra a gripe, a
Prefeitura de Piracicaba ampliou,
desde ontem, 16, os grupos que
poderão se imunizar. Serão con-
templados diversos grupos de pro-
fissionais. A vacina contra gripe é
aplicada, sem agendamento, nos
CRABs (exceto CRAB Paulista) e
UBSs das 8h às 15h e nos PSFs
das 8h às 16h, nos dias úteis.

Nesta etapa serão contempla-
dos caminhoneiros, trabalhadores
do transporte coletivo rodoviário
de passageiro urbano e de longo
curso; trabalhadores portuários;
forças de segurança e salvamen-
to; forças armadas e funcionários
do sistema prisional, além da po-
pulação privada de liberdade.

Além desses, a campanha con-
tinua para idosos com 60 anos ou
mais; crianças de seis meses a
menores de cinco anos; profissio-
nais da saúde e gestantes e puér-
peras (mulheres que deram a luz
há até 45 dias); professores das
redes pública e privada; pesso-
as com deficiência; pessoas com
comorbidades e indígenas.

DOCUMENTOS – Todos os
grupos devem apresentar docu-
mento de identificação para tomar

GGGGGRIPERIPERIPERIPERIPE

Secretaria de Saúde libera novos grupos para vacinação
a vacina.Os profissionais que se-
rão incluídos na próxima segun-
da-feira deverão ainda apresentar
documento que comprove a cate-
goria, como carteira de trabalho,
holerite, crachá, entre outros.

Os professores devem apre-
sentar crachá da escola ou holeri-
te. As pessoas com comorbidades
devem apresentar qualquer com-
provante que demonstre pertencer
a um dos grupos de risco descri-
tos abaixo: exames, receitas, rela-
tório médico, prescrição médica,
etc. As pessoas com deficiência se-
rão consideradas de acordo com a
autodeclaração, conforme grupos
também descritos abaixo.

Para crianças e profissionais
da saúde é necessário também
apresentar a carteirinha de vaci-
nação, uma vez que esses dois gru-
pos também participam da campa-
nha de vacinação contra o saram-
po – vacina aplicada nos mesmos
locais e horários citados acima.

DADOS –De acordo com ba-
lanço da Vigilância Epidemiológi-
ca, até 11/05 foram aplicadas
45.653 doses da vacina contra a
gripe em Piracicaba. Dessas,
41.474 doses foram nos grupos pri-
oritários (crianças, idosos, pro-

fissionais da saúde, gestantes,
puérperas e trabalhadores da
saúde). A meta é vacinar 90%
das pessoas pertencentes aos gru-
pos prioritários. Até 11/05, 38%
dessa população foi vacinada.

As condições de saúde consi-
deradas para o grupo pessoas com
comorbidades: - Doença respira-
tória crônica (asma em uso de cor-
ticoide inalatório ou sistêmico (mo-
derada ou grave); doença pulmo-
nar obstrutiva crônica (DPOC);
bronquiectasia; fibrose cística; do-
enças intersticiais do pulmão; dis-
plasia broncopulmonar; hiperten-
são arterial pulmonar; crianças
com doença pulmonar crônica da
prematuridade); - Doença cardía-
ca crônica (doença cardíaca con-
gênita; hipertensão arterial sistê-
mica com comorbidade; doença
cardíaca isquêmica; insuficiência
cardíaca); - Doença renal crônica
(doença renal nos estágios 3, 4 e
5; síndrome nefrótica; paciente em
diálise); - Doença hepática crôni-
ca (atresia biliar; hepatites crôni-
cas; cirrose) - Doença neurológica
crônica (condições em que a fun-
ção respiratória pode estar com-
prometida pela doença neurológi-
ca; considerar as necessidades clí-

nicas individuais dos pacientes
incluindo: AVC, indivíduos com
paralisia cerebral, esclerose múlti-
pla e condições similares; doenças
hereditárias e degenerativas do
sistema nervoso ou muscular; de-
ficiência neurológica grave); - Di-
abetes Mellitus tipo I e tipo II em
uso de medicamentos; - Imunos-
supressão (imunodeficiência con-
gênita ou adquirida Imunossu-
pressão por doenças ou medica-
mentos); - Obesidade grau III; -
Transplantados de órgão sólido
ou medula óssea; - Portadores de
trissomias (Síndrome de Down,
Síndrome de Klinefelter, Síndro-
me de Wakany, dentre outras).

Condições consideradas para
o grupo pessoas com deficiência: -
Limitação motora que cause gran-
de dificuldade ou incapacidade
para andar ou subir escadas; -
Indivíduos com grande dificulda-
de ou incapacidade de ouvir mes-
mo com uso de aparelho auditivo;
- Indivíduos com grande dificul-
dade ou incapacidade de enxergar
mesmo com uso de óculos; - Indi-
víduos com alguma deficiência in-
telectual permanente que limite as
suas atividades habituais, como
trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

ZZZZZOOLÓGICOOOLÓGICOOOLÓGICOOOLÓGICOOOLÓGICO

Urso Juco é transferido para santuário em Joanópolis
O urso-de-óculos Juco vai

ganhar uma nova casa com 2 mil
m² e diversos ambientes. Ele foi
transferido na sexta-feira, 13,
para a Associação Santuário Eco-
lógico Rancho dos Gnomos
(Aserg), organização não-gover-
namental, em Joanópolis (SP).
Juco sairá do Zoológico de Piraci-
caba hoje, no início da noite, em
uma carreta do Santuário adapta-
da para o transporte de ursos. O

Santuário não é aberto à visitação.
O transporte de Juco será

acompanhado pelos fundadores
da associação, Marcos e Sílvia
Pompeu, e pela equipe técnica
do Santuário. Sílvia conta que
a carreta tem câmera para mo-
nitoramento durante o percur-
so e aspersor de ar para garan-
tir que o ambiente esteja agra-
dável durante toda a viagem.

Os preparativos para a en-
trada de Juco na carreta-trans-
porte começaram na manhã de
hoje. Juco entrou na carreta em
seu tempo, por volta das 17h. Ao
chegar no Santuário, Juco con-
tinuará na carreta para se habi-
tuar ao ambiente e será solto no
seu novo recinto amanhã, sába-
do, 14/05. “Tudo será novo, en-
tão ele vai precisar do tempo dele
para assimilar isso”, explica Sílvia.

Juco nasceu no Zoológico
Municipal de Sorocaba em junho
de 2015 e foi transferido para o
Zoológico Municipal de Piraci-
caba em agosto de 2018. Duran-
te sua estadia em Piracicaba,
Juco recebeu alimentação balan-
ceada de acordo com sua espécie
e gosto, atividade de enriqueci-
mento ambiental, tratamento ve-
terinário diário e seus exames es-
tão em dia. Ele também está em
seu peso ideal, não tem problemas

de saúde e nunca ficou doente,
de acordo com sua ficha no Zoo.

A transferência de Juco
para o Santuário visa proporcio-
nar espaço mais adequado para
o animal. O secretário municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Se-
dema), Alex Salvaia, em parceria
com a vereadora Alessandra Be-
llucci, propôs ao Ministério Pú-
blico, por meio da promotora do
Gaema (Grupo de Atuação Espe-
cial de Defesa do Meio Ambien-
te), Alexandra Facciolli Martins,
a transferência para o Santuá-
rio. O termo de doação foi assi-
nado em outubro de 2021.

“O Santuário realiza um tra-
balho muito importante com os
animais e temos certeza que o Juco
terá lá todo cuidado que precisa,
assim como já teve aqui, além do
novo ambiente, que será maior,
repleto de ambientes diferentes,
como piscina e oca. Esse recinto
foi construído especialmente
para recebê-lo”, afirma Salvaia.

A vereadora Alessandra Be-
llucci lembra que o habitat natu-
ral do urso-de-óculos são as Cor-
dilheiras dos Andes e, como o Juco
já nasceu em um zoológico, é im-
portante que tenha um ambiente
mais próximo possível ao natu-
ral. “Hoje em dia não dá mais
para aceitar que animais exóti-

cos, em especial aqueles que não
são da nossa fauna, vivam em
circo ou zoológico. Por isso a im-
portância de ele viver em um
santuário”, afirma a vereadora.

RECINTO NO SANTUÁ-
RIO – De acordo Marcos Pom-
peu, fundador do Santuário jun-
to com sua esposa Sílvia, o recin-
to construído para Juco conta
com áreas de contenção, cambi-
amento, tela ao redor e em cima,
uma piscina de 200 mil litros,
oca, vários decks, plataformas e
troncos, além de ser toda gra-
mada. “É um recinto que foi pen-
sado, construído e preparado es-
pecialmente para o Juco. Pensa-
mos em toda segurança possível
para o recinto”, afirma Pompeu.

Joanópolis fica a 180 Km de
Piracicaba, na divisa com Minas
Gerais (MS). “Ele vai ter toda a
atenção da equipe técnica e dos
fundadores, eu e minha esposa,
que moramos no santuário. Ele
será monitorado por um perío-
do até sua adaptação no novo
recinto”, comenta Pompeu.

De acordo com Pompeu, o
recinto para Juco foi construí-
do a partir de recursos arreca-
dados por meio de campanha
promovida pela organização
Casa do Consolador, parceira do
Santuário Rancho dos Gnomos.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

ACADEMIA PIRACICABANA DE LETRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Academia Piracicabana de Letras, através de seu Presidente
Vitor Pires Vencovsky, vem convocar os Membros Efetivos,  para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no
dia 25 de junho de 2022 (sábado), na Rua José Martins de Tole-
do, nº 109, bairro Jaraguá, na cidade de Piracicaba/SP, com pri-
meira convocação para as 16:00 horas, com a quantidade de
pelo menos 2/3 (dois terços) dos Membros Efetivos e em se-
gunda convocação 30 (trinta) minutos após, com qualquer nú-
mero, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Autorizar que o mandato da diretoria eleita para o triênio 2018/
2021 seja estendido até a eleição da nova diretoria;
b) Prestação de contas do triênio 2018-2021;
b) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2022-2025.
Para cálculo de presença mínima, a diretoria informa que 36
são membros efetivos e somente poderão participar os que
estiverem em pleno gozo de seus direitos.

Piracicaba, 17 de maio de 2022.

Vitor Pires Vencovsky
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços Nº 31/2022 - Processo: 910/2022
- Objeto: Aquisição de Concreto Usinado - Início da Sessão Pública: 30/
05/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à dis-
posição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou atra-
vés do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
16 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SRA. ZILDA BUENO FERRAZ RIZZO
faleceu dia 14 p.p., nesta cidade, conta-
va 101 anos, filha dos finados Sr. Rafael
Bueno e da Sra. Idalina Silva Bueno, era
viúva do Sr. Ary Ferraz Rizzo; deixa os
filhos: Mariza Rizzo de Toledo, viúva do
Sr. Paulo Vinicius Vaz de Toledo e Antonio
Carlos Tadeu Rizzo, casado com a Sra.
Vera Lucia Vieira Ligo Rizzo. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 14 p.p., ten-
do saído o féretro às 17h15 do Velório da
Saudade, sala “03”, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JULIO CESAR COLLEONE faleceu
dia 14 p.p., nesta cidade, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Decio Colleone
e da Sra. Aurora Cortegoso Colleone, era
casado com a Sra. Elizabeth da Silva Co-
lleone; deixa os filhos: Fernando da Silva
Colleone, casado com a Sra. Andrea Vitti
de Camargo Colleone e Juliana da Silva
Colleone. Deixa 02 netas, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado anteontem, tendo saído o féretro às
14h00 do Velório do Cemitério Parque dos
Ipês na cidade de Jundiaí/SP, para a re-
ferida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA SEBASTIANA SILVA
MACHADO faleceu dia 14 p.p., nesta ci-
dade, contava 60 anos, filha dos finados
Sr. Valdivino Silva e da Sra. Alzira Maria
Silva, era casada com o Sr. Inivaldo
Machado; deixa os filhos: Rafael Silva
Machado Cantão, casado com a Sra.
Camila Cantão e Maicon Silva Machado,
casado com a Sra. Danila Abrantes Ma-
chado. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALICE MACHADO DE ALMEIDA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
90 anos, filha dos finados Sr. Ozorio An-
tonio dos Santos e da Sra. Donatil de Sil-
veira dos Santos, era viúva do Sr. Mano-
el Pedro de Almeida; deixa os filhos: Mara
Stela de Almeida Santos, já falecida, dei-
xando viúvo o Sr. Milton dos Santos; Mar-
cia Regina de Almeida Batista, casada com
o Sr. Jose Rubens Batista; Claudete de
Almeida Gomes, casada com o Sr. Jorge

Luiz Gomes Avendano e Ozir Silveira de
Almeida, casado com a Sra. Regina Celia
Silva Almeida. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o fére-
tro 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

SRA. IDALINA POLESI MELLEGA fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava
72 anos, filha dos finados Sr. Aurelio Po-
lesi e da Sra. Isaltina Furlani Polesi, era
viúva do Sr. Elizeu Mellega; deixa o fi-
lho: Flavio Polesi Mellega. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “03”, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ORLANDO PRESSUTO  fa leceu
anteontem, nesta cidade, contava 70
anos, filho dos finados Sr. Ernesto Pres-
suto e da Sra. Luiza Barioto Pressuto,
era casado com a Sra. Filomena Maria
Augusto Pressuto; deixa o filho: Rafael
Augusto Pressuto, casado com a Sra.
Melina Teixeira Tomazela Pressuto. Dei-
xa o neto Matheus Tomazela Pressuto,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saí-
do o féretro às 10h30 do Velório da Sau-
dade, sala “05”, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JORGE GRACINDO BARROSO
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 70 anos, filho dos finados Sr. Fran-
cisco Barroso e da Sra. Alzira de Paula
Barroso, era casado com a Sra. Apare-
cida de Lourdes Ferreira Barroso; deixa
os filhos: Jose Roberto Barroso, casado
com a Sra. Luciana Antonelli Barroso;
Tania Clarissa Barroso dos Santos, ca-
sada com o Sr. Rodrigo Severino dos
Santos; Debora Aparecida Barroso Bu-
ranelo, casada com o Sr. Marcio Daniel
Buranelo e Elaine de Fatima Barroso Viei-
ra, casada com o Sr. Jessé Sadraque
Vieira. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 11h00 do Velório
Municipal da cidade de Rio das Pedras/
SP, para o Cemitério Municipal de Rio
das Pedras/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSVALDO PRADO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 69 anos, filho dos
finados Sr. Francisco Prado e da Sra.
Apparecida de Oliveira Prado, era viúvo
da Sra. Doralice Amaro Prado, deixa as
filhas: Cassia Alexandra Prado, viúva do
Sr. Erico; Queli Cristina Prado da Silva,
casada com o Sr. Jefferson Alexandre da
Silva; Patricia Aparecida Prado Sampaio,
casada com o Sr. Davi Ariovaldo Sam-
paio e Ana Caroline Prado dos Santos,
casada com o Sr. Alefer Goes dos San-
tos. Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
17h00 da sala “03” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ANTONIA DE JESUS fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava
74 anos, filha da Sra. Maria José de Je-
sus, já falecida; deixa os filhos: Natanael
Aparecido Benedito, casado com a Sra.
Regina Aparecida de Aguiar; Eliana Be-
nedito e Marilia Lucinda Pereira Benedi-
to, casada com o Sr. Rogerio Pereira.
Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, ne-
tos, bisnetos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 13h30 do
Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende sala 02, para o Cemitério Me-
morial das Flores, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DRA. MARIA ANGELICA MAZAGÃO
PECORARI faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 78 anos, filha dos finados
Sr. Affonso Pecorari Netto e da Sra. Ma-
ria Ines Mazagão Pecorari; deixa os ir-
mãos: Luis Tadeu Mazagão Pecorari;
José Paulo Mazagão Pecorari; Maria
Francisca Mazagão Pecorari Bertocco,
casada com o Sr. Arthur Carlos Bertoc-
co; Maria Luiza Mazagão Pecorari Pe-
drolli, já falecida e Fernando Antonio
Mazagão Pecorari já falecido. Deixa so-
brinhos, demais famil iares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade sala “05”, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCOS AURELIO ALVES fale-
ceu ontem, nesta cidade ,contava 61
anos, filho dos finados Sr. Avelino Al-
ves e da Sra. Maria Rosa dos Santos

Alves, era casado com a Sra. Zilda Vila-
toro Bento; deixa os filhos: Cibele; Deni-
se; Tatiane; Viviane; Rafaela; Vinicius;
Mateus; Marlon e Nataly. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IRMA DIAS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 77 anos, filha dos fina-
dos Sr. Mauro Moreira Dias e da Sra.
Benedita Antonia Dias, deixa os filhos:
Carlos Roberto Dias Pires; Ricardo Dias
Pires, casado com a Sra. Rosana C.
Pires; Sandra Regina Dias Pires Lima
dos Santos, casada com o Sr. Carlos
Alberto Lima dos Santos; Mauricio Dias
Pires e Monica Dias Pires Molinari Cin-
to, casada com o Sr. Antonio Luis Moli-
nari Cinto. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala “02” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO FRANCISCO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 77 anos, filho dos
finados Sr. Thiago Francisco e da Sra.
Cezina da Silva, era viúvo da Sra. Ar-
lete do Carmo Francisco, deixa os fi-
lhos: Sandra Regina Francisco, casa-
da com a Sra. Eolinda Castanho Alva-
renga; Vanda Aparecida Francisco, ca-
sada com o Sr. Jailton Francisco da Sil-
va e Marcos da Silva Francisco, casa-
do com a Sra. Fernanda. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi realizada
ontem às 18h30 no Crematório Unidas –
Bom Jesus na cidade de Piracicaba –
SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NALA NASCIMENTO BARBOZA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 66
anos, filha dos finados Sr. Alan Perches
Nascimento e da Sra. Antonia Perches
Nascimento; deixa as filhas: Beatriz Nas-
cimento Barboza Vizioli, casada com o
Sr. Wilson Alexandre Vizioli e Ana Caroli-
na Nascimento Mesquita. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação será realizada
hoje às 16h00 no Crematório Unidas –
Bom Jesus, na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. BENEDITO REINALDO BARBOSA
faleceu ontem na cidade de Piracicaba
aos 75 anos de idade e era casado com
Geni Borba Barbosa. Filho do Sr. Sebastião
Barbosa e da Sra. Maria da Silva Barbosa,
ambos falecidos. Deixa os filhos Paulo Sér-
gio Barbosa, Marcos Antonio Barbosa e
Adilson César Barbosa, falecido. Deixa ne-
tos e bisneta demais parentes e amigos.
Seu sepultamento deu-se ontem às
17:00hs, no cemitério Municipal Vila Re-
zende, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. ( GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANGELO MARTINELLI faleceu dia
14pp na cidade de Piracicaba, aos 84
anos de idade e era viúvo da Sra. Antonia
Fessel Martinelli. Era filho do Sr. Francis-
co Martinelli e da Sra. Santa Zangiacomo
Martinelli, ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Maria Cecilia Martinelli Zanirato ca-
sada com Rogério Pereira Zanirato, Ma-
noel Cezar Martinelli casado com Marisa
Yori Morishita Martinelli, Mara Celi Marti-
nelli e Marcio Claudinei Martinelli casado
com Kelly Thais Cantovitz Martinelli. Dei-
xa ainda netos e demais parentes e ami-
gos. O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Charqueada onde
o sepultamento deu-se anteontem as 11:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Charqueada, seguindo para
o cemitério daquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. JOÃO ANTONIO DAL PICOLO fale-
ceu dia 14pp na cidade de Piracicaba,
aos 74 anos de idade e era filho do Sr.
Dionisio Dal Picolo e da Sra. Maria Rossi-
ni Dal Picolo, falecidos. Deixa as filhas:
Fernanda Dal Picolo e Roberta Dal Picolo.
Deixa um neto: Pedro Moschioni Dal Pi-

colo Ferreira Penteado, e demais paren-
tes e amigos.  O seu sepultamento deu-
se anteontem as 13:00 hs, saindo a urna
mortuária do velório da Saudade – sala
04, seguindo para o Cemitério da Sauda-
de, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DOLORES SANCHES
GARCIA DOS SANTOS faleceu dia 14pp
na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de
idade e era viúva do Sr. Aguinaldo dos
Santos. Era filha do Sr. Matheus Sanches
Fernandes e da Sra. Rosaria Garcia Fer-
nandes, falecidos. Deixa os filhos: Agui-
naldo dos Santos Garcia; Gilmar Roberto
Garcia dos Santos; Dirce Aparecida Gar-
cia dos Santos; Odair Garcia dos Santos;
Jose Garcia dos Santos. Deixa ainda ne-
tos, bisnetos e tataranetos. O sepultamen-
to deu-se anteontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 07, seguindo para o cemitério da Sau-
dade, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. HELENA DE OLIVEIRA DENAR-
DI faleceu anteontem na cidade de Irace-
mápolis – SP, aos 77 os 77 anos de idade
e era viúva do Sr. João Denardi Filho e
da Sra. Maria Pereira da Silva, falecidos.
Deixou os filhos: ClaudioAaparecido De-
nardi, Claudinei Roberto Denardi, Claude-
te Denardi da Silva, Claudemir Antônio
Denardi, Maria Helena Denardi Santos
e Ana Maria Denardi. O seu sepulta-
mento deu-se anteontem as 16:30 hs,
no Cemitério Municipal de Iracemápo-
lis, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. FORTUNATA FORTI STENICO fa-
leceu anteontem na cidade de Piracicaba,

aos 98 anos de idade e era viúva do Sr.
Manoel Stenico. Filha do Sr. Fortunato
Forti e Sra Maria Correr Forti, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Ivone Stenico, Vil-
ma Stenico, Eraldo Stenico, Gilmar Steni-
co, Milton Stenico, Maria Aparecida Steni-
co, falecida, Maria Cleusa Stenico, faleci-
da, Odete Stenico, falecida e Dalva Steni-
co, falecida. Deixa também, genros, no-
ras, netos e bisnetos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – sala 03,
seguindo para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SOLANGE CRISTINA JESUINO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 51 anos de idade e era filha do Sr.
Orlando Jesuino e Sra. Francisca Bene-
dita de Oliveira Jesuino, ambos faleci-
dos. Deixa os filhos: Paulo Henrique Al-
ves Pereira, Arinae Alves Pereira, Ma-
theus Targino de Lima e Pamela Cristina
Macchi. Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se ontem
as 17:00hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Vila Rezende – sala
01, seguindo para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JUSTINO BORTOLETTO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 81
anos de idade, era filho do Sr. Avelino
Victorio Bortoletto e Sra Olinda Bernardin,
ambos falecidos. Deixa irmãos: Vladimir
Domingos Bortoletto casado com Maria
Elena Grella Bortoletto, Maria Bortoletto
Menochelli, falecida e Dorival Moacir Bor-
toletto, falecido: Deixa demais parentes e
amigos.  O seu sepultamento dar-se-a hoje
ás 10:00hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal Vila Resende - sala 1,
seguindo para o Cemitério Municipal Vila
Resende, onde foi inumado em jazido da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ODAIR POLIZEL faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 78 anos de
idade e era casado com a Sra. Rosinha
Dressano Polizel. Era filho do Sr. Abilio
Polizel e da Sra. Duzolina Broncalion, am-
bos falecidos. Deixa a filha: Lucilene Poli-
zel Rodrigues casada com Sérgio Bruno
Rodrigues. Deixa a neta: Bruna Rodrigues
e demais parentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de

Vila Rezende sala-02, para a referida ne-
crópole, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. RUTH MEIRA CASSARO faleceu
no dia 14/05 na cidade de Águas de São
Pedro aos 93 anos de idade.Era casada
com Sr. Josué Roberto Cassaro Era filha
dos finados Sr.Odilon Meira Godoy e da
Sra.Zilda  Ferraz Meira . Deixa os filhos:
Paulo Jose Meira Cassaro e Fabio Au-
gusto Meira Cassaro. Deixa neta, paren-
tes e amigos.O seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro e o seu se-
pultamento deu se ontem ás 10:00 h sain-
do a urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo para o Cemi-
tério Parque São Pedro onde foi inumada
em jazigo da família. Está sala possui ser-
viço de velório on-line consulte os familia-
res. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO DOS SANTOS faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba aos
76 anos de idade e era casado com a
Sra.Juracy Finotti dos Santos .era filho
dos finados Sr.Benedito Batista dos San-
tos e da Sra.izabel Rosa .Deixa os filhos
:Roberto Carlos ,Sidnei Donizete ,Edval-
do Aparecido ,Jeziane Cristina e Olga de
Fatima.Deixa netos ,bisneto e demais
parentes e amigos.o seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de São Pedro e o
seu sepultamento deu se anteontem ás
16:00 h saindo a urna mortuária do Veló-
rio Memorial Bom Jesus –sala 1 seguin-
do para o Cemitério Municipal daquela
localidade onde foi inumado em jazigo
da família. Está sala possui serviço de
velório on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ROSELY TOMM RODRIGUES fa-
leceu ontem na cidade de São Pedro aos
60 anos de idade.Era casada com Sr.
Adão Antonio Rodrigues.Era filha dos fi-
nados Sr.Eduardo Tomm e da Sra.Maria
de Lourdes Tomm Deixa os filhos: Allyne
Tomm Rodrigues casada com Weslen
Aparecido da Silva Gonçalves e Matheus
Tomm Rodrigues.Deixa netos, demais
parentes e amigos .O seu sepultamento
dar se hoje ás 16:30 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde será  inumada em jazigo
da família. Está sala possui serviço de
velório on-line consulte os familiares. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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