
CPI DO SEMAE
Depois de 10 meses de árduo

trabalho, a CPI do Semae apresen-
tou, ontem à tarde, 18, na Câma-
ra, o relatório condensando toda
a apuração com leitura de docu-
mentos, diligências e oitivas. No
documento, os membros da comis-
são sugerem o prazo de 90 dias
para que a autarquia ingresse com
pedido de revisão do contrato com
a empresa Mirante que, desde
2012, assumiu a execução do ser-
viço de saneamento no município
através de uma PPP (Parceria Pú-
blico-Privada). A matéria comple-
ta está no site da Câmara, assi-
nada pela jornalista Aline Macá-
rio, e será reproduzida em A Tri-
buna na edição de amanhã, 20.

CIRO — I
Gregório Duvivier reprodu-

ziu a nova onda petista que é di-
zer que Lula (PT) precisa ser acla-
mado no primeiro turno. Esque-
ce-se, porém, que para ser eleito,
é preciso se alcançar 50% + 1 dos
votos válidos, quem está com
medo de não alcançar no 2° tur-
no, nunca alcançará no primeiro.

CIRO — II
Lula não ganhou no primeiro

turno nem quando teve sua maior
popularidade, não seria agora, com
altos índices de rejeição, que ga-
nharia. Ou Lula quer ganhar por
WO, tirando Ciro Gomes (PDT) da
disputa eleitoral? Perguntam.

CIRO — III
No primeiro turno, os elei-

tores escolhem dentre as melho-
res propostas. Ciro Gomes é, pelo
que defendem os ciristas, o úni-
co candidato que apresenta um

projeto de país e de nação, fu-
gindo do discurso vazio de cerve-
ja e da picanha. É o seu PD, Plano
de Desenvolvimento, já em livro.

CIRO — IV
O PDT segue firme com a

candidatura de Ciro Gomes,
nós, Ciristas, não o abandona-
remos, avisam os apaixonados
pelo ex-governador e ex-minis-
tro do Ceará, nascido em Pin-
damonhangaba. O aviso está
em: #NoMeuVotoNinguémMexe

NOME — I
O professor Sergio, da Esalq,

defendeu o nome de Luiz de Quei-
roz para o prêmio estudantil, de
forma apartidária e citando fatos
importantes e indiscutíveis, um
dos quais o próprio regimento da
Câmara que será descumprido se
o nome proposto primeiramente
seja escolhido e que deve gerar um
problema muito grande por isso,
além de deixar Piracicaba na mira
de chacotas. Como ele citou muito
bem, temos um Luiz de Queiroz vivo
na cidade e no mundo! Viva Luiz
de Queiroz vivo! O Capiau apoia.

NOME — II
Apoiamos a proposta da Me-

dalha de Mérito Estudantil Luiz
de Queiroz para os estudantes de
Ensino Médio. Essa proposta será
votada na Câmara de Piracicaba
hoje (19). Desta forma os verea-
dores farão justiça a quem fez tanto
para a Educação, Pesquisa e Ex-
tensão para o Brasil e Mundo, e
com nosso orgulho, pois a Escola
Superior Luiz de Queiroz foi ins-
talado em nossa querida Piracica-
ba. Então vamos votar a favor
desta Medalha de Mérito Estu-
dantil Luiz de Queiroz para os es-
tudantes de Ensino Médio de Pi-
racicaba. Aguardamos este voto
de nossos nobres vereadores
(professor Francisco Constantino
Crocomo, Mestrado e Doutorado
em Economia na Esalq/USP).
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Divulgação

NO ALVORADA
O jornalista Cláudio Magna-
vita, diretor de redação do
Correio da Manhã — um dos
diários mais antigos do Bra-
sil, com sede no Rio de Ja-
neiro —, entrevistou ontem

(18) o presidente da Repúbli-
ca, Jair Messias Bolsonaro
(PL), no Palácio da Alvorada,
em Brasília. O que não faltou
foi assunto, pois a entrevista
teve duração de uma hora.

Divulgação

É neste domingo (22) o Desfile de Cava-
leiros de Mombuca, com saída às 10h,
do Recinto da Festa de Peão, próximo
ao portal da entrada da cidade. O desfi-
le terá show sertanejo e praça de ali-
mentação, e é o pontapé inicial para a
Festa de Peão 2022 que acontece nos
dias 26, 27 e 28 de maio. A programa-
ção de shows da Festa do Peão de
Mombuca começa na quinta (26) com

DESFILE DE CAVALEIROS EM MOMBUCA
João Bosco e Vinícius, com a entrada a
02 quilos de alimentos, tem show na sex-
ta-feira (27) com Diego e Victor Hugo e
termina no sábado com João Neto e Fre-
derico. As meninas mombucanas, eleitas
no último dia 07 de maio num evento aber-
to na Praça da Igreja Matriz de Mombuca,
foram a Lídia Fernanda Fonseca, como
Rainha do Rodeio, a 1ª Princesa Luana
Angarten Dal Fabro e 2ª Princesa Ghiova-

na Stefani Pires. A troca de alimentos para
o convite do dia 26 de maio já está libe-
rada, e em Mombuca acontece nos Su-
permercados Guari e Alves, em Capivari
nos Supermercados Armelin da Vila Fá-
tima e do centro, e em Rafard, também
no Supermercado Armelin. Os alimentos
válidos são: arroz, feijão, açúcar, leite e
óleo. Mais informações na página oficial
do Rodeio de Mombuca no Facebook.

Veto a negociação de dias parados
durante greve fica sem efeito

Prefeitura perdeu prazo para comunicar a Câmara sobre as razões para
extinguir artigo criado por emenda ao projeto da reposição salarial

Guilherme Leite

Votação do projeto de lei 92/2022 ocorreu, no dia 29 de abril, em reunião extraordinária

Por um erro da Prefeitura de
Piracicaba, que perdeu o prazo
para comunicar a Câmara sobre
as razões do veto a artigo do pro-
jeto que trata da reposição salari-
al dos servidores, a decisão do pre-
feito Luciano Almeida (União Bra-
sil) de não aceitar a possibilidade
de negociação sobre os dias para-
dos durante o movimento grevis-
ta perdeu o efeito. No parecer da
Procuradoria Legislativa, a expli-
cação técnica é de que o veto “com-
preende dois atos distintos”, sen-
do o primeiro a manifestação de
vontade negativa – cujo prazo é
de 15 dias úteis após o recebimen-
to do autógrafo – e o segundo a
comunicação fundamentada des-
sa discordância – que deve ser re-
alizada pelo Executivo para o Le-
gislativo dentro de 48 horas. O
erro neste procedimento configu-
ra a negativa do prefeito à Emen-
da 2 do PL 92/2022 em “veto ex-
temporâneo”, ou seja, fora do
prazo, tornando sem efeito. Des-
ta forma, ainda segundo o pare-
cer do jurídico da Câmara, a lei
municipal foi sancionada tacita-
mente. “A omissão do Executivo
importou em ‘sanção tácita’, não
havendo falar em submissão do
veto ao plenário”, assinala. A5

Divulgação

DENTISTAS
No último domingo, em sua sede, a Associa-
ção dos Dentistas (APCD-Piracicaba) reuniu
dentistas e familiares para o almoço pelo dia
das mães, com a gastronomia de Givaldo’s e
seu pintado na brasa. Na ocasião, Antonio
Durval Oliveira Dorta, ex-presidente da enti-

dade, entregou uma tela a óleo de sua autoria
para embelezar as paredes da APCD. Na foto,
o momento da entrega em cujo registro apare-
cem, da esquerda para a direita: Dorta, Maria
Inês, Edson Zenebra, Marisi Aidar, Sandra Bar-
roso, Waldemar Romano e Renato Benatti.
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Desigualdade já não choca
José Renato Nalini

Converteu-se em
lugar comum o
asserto de que a

pandemia escancarou
nossa miséria. Quando
se admite que vinte mi-
lhões de brasileiros
passam fome diaria-
mente, a grilagem e
desmatamento na Amazônia não
causam indignação e revolta, não
é preciso ser psicanalista para con-
cluir que algo não vai bem na soci-
edade brasileira. Ao contrário, é
testemunho contundente de que
ela vai moralmente em agonia.

Olhares externos são mais lú-
cidos do que os nativos. Quem está
imerso no cipoal de paradoxos tu-
piniquins tem dificuldade de en-
xergar com fidedignidade. Existe
o natural interesse pessoal ou cor-
porativo de quem se beneficia do
caos social. Nunca se viu tamanha
desproporção entre a miséria e
mais escandalosa riqueza. Às ve-
zes, no mesmo espaço físico elas
são contíguas, embora bem sepa-
radas pela blindagem das man-
sões. Imensos caixotes de concre-
to, cercados por elevados muros,
todos com offendicula, a proteção
contra o mundo exterior. Quanta
diferença com os países civiliza-
dos, onde sequer existe cerca viva
a separar o gramado e os jardins
das residências ocupadas por gen-
te que confia em seu próximo.

Um sociólogo que há muito
estuda o Brasil procura fazer uma
análise da situação contemporâ-

nea. Ele começa um de
seus livros – “O fim do
império cognitivo”,
com a frase: “vivemos
num período no qual
as mais repugnantes
formas de desigualda-
de e de discriminação
sociais estão se tornan-
do politicamente acei-
táveis. As forças soci-

ais e políticas que costumavam
desafiar esse estado de coisas em
nome de alternativas políticas e
sociais estão, aparentemente,
perdendo a força e, de um modo
geral, parecem estar, em todo
lado, na defensiva. As ideologi-
as modernas de contestação po-
lítica foram em grande medida
cooptadas pelo neoliberalismo”.

Uma acusação recorrente à
filosofia, é que ela pretende inter-
pretar o mundo, em lugar de
transformá-lo. Os “amigos da sa-
bedoria” sempre são recriminados
por elucubrarem teorias e nada
oferecerem como alternativa prá-
tica. A “práxis” passou a ter im-
portância como síntese entre teo-
ria e prática. Para Boaventura, “é
imperioso que regressemos à inter-
pretação, a fim de reinterpretarmos
o mundo antes de tentarmos trans-
formá-lo. As teorias críticas desen-
volvidas durante esse período com
o objetivo específico de transformar
o mundo não conseguiram fazê-lo
nos termos que haviam sido pre-
vistos. Pelo contrário, provocaram
uma imensa frustração histórica
composta de efeitos perversos, de
sonhos que se tornaram pesadelos,
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de esperanças que acabaram em
medos profundos e de revoluções
traídas; os ganhos civilizacionais
que eram tidos como irreversíveis
acabaram por ser destruídos e as
expectativas positivas inverteram-
se, tornando-se negativas”.

Impossível deixar de negar a
veracidade de tal posição, apesar
de seu manifesto pessimismo. A
política, arte da coordenação da
vida pública para melhor atender
ao interesse coletivo, tornou-se ter-
ritório de profissionais que somen-
te perseguem objetivos exclusiva-
mente pessoais. O vaticínio de que
a humanidade, castigada por dois
conflitos mundiais, nunca mais
recorreria à guerra, mostrou-se
falacioso. A promessa de uma era
de “ócio criativo”, em que se tra-
balharia menos e se divertiria
mais, só pode ser considerada pia-
da maldosa. A edificação de uma
sociedade justa, fraterna e solidá-
ria é uma utopia cada vez mais
distanciada da realidade. Nesta,
digladiam-se fanatismos extre-
mados, semeia-se e cultiva-se o
ódio e a intolerância, incentiva-
se o armamento da cidadania,
para reagir a qualquer ofensa ou
incursão em seu patrimônio.

Existiriam alternativas a
esse quadro dantesco?

Para Boaventura, “não pre-
cisamos de alternativas, e sim de
um pensamento alternativo de al-
ternativas”. O que seria isso?

Acordar a cidadania. Pri-
meiro, fazê-la se compenetrar
do que é cidadania: o direito a
ter direitos. Mas também assu-
mir deveres, obrigações e res-
ponsabilidades. A quem mais
foi dado, mais será exigido.
Vive-se num país de iletrados.
Nem sempre desprovidos de es-
colaridade. Mas pessoas pre-
conceituosas, egoístas, narci-
sistas, completamente insensí-
veis às carências do próximo.

Como o constituinte de 1988
teve a coragem de erigir a frater-
nidade a categoria jurídica, é pre-
gar – evangelicamente – essa con-
dição humana, para que todos se
sintam efetivamente vinculados
por essa identidade. Somos to-
dos humanos. Enquanto houver
iniquidade, o ser racional e sen-
sível não ode estar tranquilo.

Ficção? Sonho irrealizável?
Sem o sonho não se vive. Acor-
demos para a realidade brasi-
leira, tão melancólica, pois a de-
sigualdade entre semelhantes já
não consegue chocar sequer os
homens de boa vontade.

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

Ricardo Klein Schweder

Os setores da economia de-
mandam cada vez mais da
área tecnológica, criando

uma carência por engenheiros
no mercado. Lá em 2012, quan-
do o Brasil se preparava para re-
ceber a Copa do Mundo e uma
série de acontecimentos acelera-
va o desenvolvimento do país, o
Sistema Confea/Crea já aponta-
va que os cerca de 40 mil profis-
sionais formados anualmente nas
diferentes modalidades das En-
genharias, Agronomia e Geociên-
cias não eram suficientes para
acompanhar e propiciar devida-
mente tamanho crescimento.

Desde então, a necessidade só
ampliou. Hoje, se discute ainda
mais a missão da Engenharia na
criação de soluções para proble-
mas sociais, populacionais e glo-
bais, como habitação, inseguran-
ça alimentar e emergências climá-
ticas, ao mesmo tempo em que o
mercado busca por tecnologias
emergentes. As oportunidades de
atuação seguem diversas pela in-
finidade de possibilidades dessa
evolução constante. Por outro
lado, a requisição por mão de
obra qualificada foi refinada, fi-
cando ainda mais exigente.

A própria área de Recursos
Humanos (RH) precisou acom-
panhar a digitalização para oti-
mizar processos. Atualmente,
uma ferramenta de people analy-
tics pode fazer a análise de da-
dos do público interno, para a
tomada de decisões, identifican-
do perfis e comportamentos, além
de indicar melhores formatos de
comunicação, benefícios mais in-
teressantes e formas de cuidar do
bem-estar dos colaboradores.

Há também o uso da inteli-
gência artificial para seleção de
candidatos com base em indica-
dores e palavras-chaves pré-esta-
belecidas, como o modelo utiliza-
do pelo LinkedIn para indicação
de oportunidades para usuários e
de profissionais para recrutado-
res, por exemplo. Fora o processo
seletivo informatizado, que não
depende mais de um ambiente cor-
porativo físico - e sim virtual - para
etapas de testes, entrevistas e con-
tratação. Se o RH, que sempre foi
mais dependente de interferência
humana em tarefas menos auto-
matizadas, está demandando tais
soluções, imagine as outras áreas.

O setor tecnológico se faz es-
sencial, afinal é ele que provê da-
dos e soluções para a tomada de
decisão e de ação. Tanto é que es-
ses avanços têm sido considera-
dos moldadores de uma nova con-
figuração de trabalho que prioriza
a produtividade a partir da auto-
mação, da aquisição de talentos,
da colaboração e do cuidado com
a saúde mental e física dos envol-
vidos, conforme publicação do Ins-
tituto de Previsão da Malásia. En-
tão, nada mais natural que essa
transformação levasse também ao
surgimento de mais exigências por
novas habilidades e capacitações de
um engenheiro, agrônomo ou geo-
cientista. O profissional precisa es-
tar adequado a essa realidade.

Com isso, a formação por si
só não é mais o principal fator com-
petitivo. Habilidades extras pas-
sam a ser o verdadeiro diferenci-
al. No lado das universidades, o
grande desafio é a educação, uma
vez que o espaço acadêmico tem
papel fundamental na construção
do pensamento técnico e inovador,
mas dificilmente poderá preparar

o profissional integralmente. O
que significa que a responsabilida-
de de sair à frente e preparado para
o mercado é desse profissional.

Como fazer isso? Investindo
em competências não-palpáveis re-
lacionadas à visão de mundo e ao
perfil comportamental e interpes-
soal do indivíduo, conhecidas
como soft skills. De forma simplis-
ta, o entendimento sobre soft ski-
lls parte de duas questões centrais:
“O que eu preciso para chegar aon-
de desejo? O que vai me diferenci-
ar?”. Isso vale tanto para pessoas
quanto para empresas: um líder
visa a contratação do melhor can-
didato para o melhor desempenho
da corporação diante da concor-
rência; enquanto o ingressante
precisa atrair para si mesmo o
olhar do recrutador, de modo a se
destacar entre outros que possu-
em a mesma formação e se desti-
nam a mesma área de atuação,
para conquistar sua posição na
empresa. Da mesma forma, com
carência de mão de obra na área
tecnológica, o profissional busca
empresas que oferecem uma cultu-
ra e benefícios que mais o atraem.

Contudo, não se deixe enga-
nar pela denominação suave (do
inglês soft). Essas aptidões resul-
tam de adaptações a longo pra-
zo. O espírito de protagonismo e
liderança, a curiosidade e a ca-

pacidade de resiliência ditam o
sucesso desse processo, inspiran-
do iniciativas de mudança.

A transformação geracio-
nal pode ser vista ainda na fle-
xibilidade almejada pelos pro-
fissionais e um exemplo claro
disso é o formato remoto ou
híbrido de trabalho. Sem a obri-
gatoriedade de deslocamento
cinco ou seis vezes por semana, a
viabilidade de dedicação para os
valores da vida pessoal é amplia-
da, tornando-se mais atraente.

Para o futuro, muitas novi-
dades devem surgir. A tendên-
cia que se projeta é que o núme-
ro de pessoas que buscam desen-
volver outros projetos em para-
lelo a um trabalho efetivo ou atu-
ar com prestação de serviços para
mais de um contratante aumen-
te. Isso porque o vínculo entre
empresa e empregado tem sido
reduzido gradativamente. A des-
centralização tem se mostrado fi-
nanceiramente viável para ambos,
ainda que mais presente no setor
privado do que no público, que
tem regulações um pouco mais li-
mitantes para a aquisição de pro-
dutos e serviços por terceiros.

O que se espera nesse ca-
minho é a adoção da Engenha-
ria como ideal de desenvolvi-
mento pessoal, não apenas téc-
nico, mas cultural também. Ou
seja, a evolução dos próprios pro-
fissionais em verdadeiros agen-
tes de toda essa transformação.

———
Ricardo Klein Schweder,
engenheiro mecânico,
gerente da área de Ges-
tão de Pessoas do Conse-
lho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de
São Paulo (Crea-SP)
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José F. Höfling

Temos vários exemplos que po-
deríamos descrever em rela-
ção à finitude das coisas e

dos tempos...  mas o advento da
“aposentadoria” da maioria de
nós, ou seja, sair de cena, a respei-
to do que vínhamos fazendo até o
momento, considerado de impor-
tância maior para muitos de nós,
pode ser motivo de frustação e per-
da de rumo em relação à vida para
muitas pessoas... Em muitas Soci-
edades e Culturas, o conceito e a
percepção da “permanência”, ou
seja, da nossa necessidade de tor-
nar “permanente” aquilo que nos
rodeia e nos afeta, tem tido um
grande significado... e tem muitas

maneiras e momentos que de-
monstramos isso: muitos de nós
buscamos verdades absolutas,
outros anseiam por legados dura-
douros, outros correm atrás de leis
imutáveis e outros se tornam fer-
vorosos defensores do “eterno”...a
eternidade, exerce, portanto, uma
influência poderosa sobre as nos-
sas mentes que entende que nossa
duração material é limitada.  So-
mos regidos por leis cósmicas e fí-
sicas que caminham sem se preo-
cupar com o “destino”, mas mes-
mo assim, vivemos em uma busca
permanente do significado e pro-
pósito de nossa existência...

Do que estamos falando? De
que forma podemos tornar menos
abrupto esse “rompimento” com

aquilo que vínhamos fazendo até
então? E, de repente é como se as
luzes tivessem sido apagadas nos
deixando em total escuro sem
rumo...Se fizermos uma analogia
com a “vida” e com a “morte”, não
há apenas uma “morte” ao longo
de nossa permanência humana, no
decorrer da vida parece que temos
que vencer etapas de transição, sim-
bolicamente morrer, para podermos
atingir o estágio seguinte. E o que
isso significa? Significa que estamos
diante daquilo que já sabemos e que
conhecemos como “ritos de passa-
gem”, bastante expresso pelas tri-
bos indígenas desde os tempos
idos...ao término de um período
existencial, passamos para outro,
ou seja, nascemos para o estágio
seguinte, que consiste em abraçar
velhos desejos que deixamos de lado
em detrimento de nossa profissão
que tomamos como a mais impor-
tante de nossa vida até
então...Portanto, como dizem por

aí, devemos fazer do limão uma li-
monada, entendendo que tomar
consciência das diversas etapas de
nossa vida, ou seja, das “vidas” que
existem dentro de nós, é um bom
exercício de relação das etapas que
superamos e qual foi o rito de pas-
sagem entre uma e outra, a fim de
que possamos perguntar a nós mes-
mos... qual a próxima vida em que
quero nascer, ou em qual etapa
estarei... tudo indica que precisa-
mos “pagar pela imortalidade” e
morrer várias vezes enquanto es-
tamos vivos, segundo Nietzsche...

Desse modo, a consciência de
que cumprimos etapas e que nos
movemos para outras que nos da-
rão também um bom sentido para
viver abre um caminho firme e
sadio para a continuidade de nos-
sas vidas e desejos... Segundo J.P.
Sartre, filósofo e escritor, a vida é
esvaída de sentido “quando se per-
de a ilusão de ser eterno”. Isso tudo
somado às obras desse e de outros
pensadores que vieram depois, re-
vela que boa parte da cultura hu-
mana, da arte à ciência, é impulsi-
onada pela reflexão da vida sobre
sua natureza finita.

———
Jose F. Höfling, pro-
fessor da Unicamp

Sobre as finitudes da “vida”...
Sartre: a vida éSartre: a vida éSartre: a vida éSartre: a vida éSartre: a vida é
esvaída deesvaída deesvaída deesvaída deesvaída de
sentido “quandosentido “quandosentido “quandosentido “quandosentido “quando
se perde a ilusãose perde a ilusãose perde a ilusãose perde a ilusãose perde a ilusão
de ser eterno”de ser eterno”de ser eterno”de ser eterno”de ser eterno”

Coluna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna Espírita

Estamos evoluindo?
Alvaro Vargas

Através das reencarnações,
sempre evoluímos intelec-
  tualmente. Entretanto, no

aspecto moral, esse processo tem
sido bastante moroso, para os in-
divíduos recalcitrantes nos mes-
mos equívocos que permanecem
andando em círculo por milêni-
os, sem aproveitar as oportuni-
dades que Deus nos concedeu na
escola terrena. Entre as estórias
de autores desconhecidos, con-
ta-se que um rico comerciante in-
diano, após lograr um grande su-
cesso em seus empreendimentos
e ficar entediado com a riqueza,
desejou atingir a auto ilumina-
ção. Procurou então, um reno-
mado guru que vivia em perma-
nente retiro espiritual em uma
montanha localizada no meio de
uma densa floresta. Ao encon-
trá-lo, aproximou-se respeitosa-
mente, informando sobre os
seus propósitos. Este, após ob-
servá-lo, informou-o que teria a
solução para ele encontrar o
Nirvana (pureza, paz interior),
que era o propósito de sua bus-
ca. Disse-lhe: aprenda a prestar
atenção! Embora frustrado pela
simplicidade do ensinamento, o
comerciante compreendeu que
realmente a vida sempre nos
apresenta lições morais precio-
sas, mas normalmente não nos
atentamos a estas experiências.

O povo hebreu foi cuidado-
samente preparado durante sé-
culos, desde o cativeiro no Egito
até a formação do estado judai-
co, para a vinda do Messias. Inú-
meros profetas revelaram os si-
nais que o identificariam. Na épo-
ca estabelecida, Jesus de Nazaré
divulgou a sua Boa-nova, inici-
ando com seu batismo pelo seu
precursor, João Batista, um pro-
feta respeitado por todos, e du-
rante três anos, ministrou os
seus ensinamentos, realizando
inúmeros prodígios e exemplifi-
cando a caridade. Ainda assim,
quatro dias após ser sido aclama-
do pelo povo na sua entrada em
Jerusalém, foi preterido pelo cri-
minoso Barrabás e condenado a
crucificação. Esse crime pesou no
carma de toda humanidade, par-
ticularmente, para o povo judeu,
que não o identificou como Mes-
sias, pois, “tinham olhos, mas não
viam, tinham ouvidos, mas não
escutavam nem o compreendi-
am” (Mateus, 13:13). O cristianis-
mo floresceu significativamente
apenas entre os gentios (não ju-
deus), a ponto de a história ser
dividida entre dois períodos, an-
tes e depois de Cristo. Entretan-
to, ainda hoje, podemos verifi-
car que continuamos desaten-
tos em relação aos ensinamen-
tos de Jesus, conforme a sequ-
ência de guerras há 2000 anos.
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Conhecendo as fraquezas
humanas, o Mestre nazareno,
antes de seu calvário, prometeu
que enviaria o Consolador
(João, 14:15 a 17), o Espiritis-
mo, trazido por ele (Espírito da
Verdade), conforme a sua pro-
messa de que voltaria (Mateus,
16:28). A doutrina espírita,
através das obras do codifica-
dor Allan Kardec, expandida
pelas obras psicografadas por
inúmeros médiuns, revela raci-
onalmente a justiça divina, con-
forme o mecanismo reencarna-
tório e a lei de causa e efeito,
possibilitando a libertação dos
condicionamentos mentais equi-
vocados, que temos mantido ao
longo das reencarnações. A base
moral do Espiritismo são os en-
sinamentos de Jesus, que nos
alertou sobre a necessidade de
nossa transformação moral:
“amai-vos uns aos outros como
eu vos amei. Somente assim po-
dereis ser reconhecidos como
meus discípulos” (João 13:34-
35). Alertou-nos também: “mui-
tos os chamados, poucos os es-
colhidos” (Mateus,22:14), dei-
xando explícito, que para ser
elegível, não basta ter um rótu-
lo da seita que professa, pois
“nem todos que me dizem se-
nhor, senhor, entrarão no rei-
no dos céus, mas apenas aque-
les que fazem a vontade de meu
Pai, que está nos céus” (Mateus
7:21). Para evoluirmos moral-
mente, necessitamos prestar
mais atenção e aproveitar me-
lhor todas as experiências reen-
carnatórias. Nada acontece por
acaso. Apenas com humildade
e autocrítica, disciplina e força
de vontade, conseguiremos cor-
rigir os equívocos que pratica-
mos. Em existências pretéritas
negligenciamos a nossa evolu-
ção espiritual em detrimento das
conquistas materiais. Conside-
rando a época em que vivemos,
“marcada por Deus, em que
grandes acontecimentos se vão
dar para regeneração da Huma-
nidade” (A Gênese, cap. 18, item 1,
Allan Kardec), não é mais possível
adiar a nossa evolução moral.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

Giuliano P. D'Abronzo

Há uma passagem bíblica
onde os apóstolos discu-
tem entre si quem seria o

primeiro no reino de Jesus. To-
dos imaginavam, naquela épo-
ca, que Jesus fora enviado por
Deus para instituir o reino dos
Céus na Terra. Nenhum deles
ainda havia entendido a verda-
deira mensagem de Cristo.

A resposta de Jesus foi a se-
guinte; chamou uma criança,
colocou-a no meio dos apósto-
los e disse que no reino dos céus
somente entrará quem se tornar
uma criança, tiver a humildade
(Mateus, 18, 1-5), e nesse ponto
Jesus disse, quem tiver o cora-
ção, a atitude, os olhos de uma
criança, esse entrará no reino
dos céus. Essa afirmação, aliás,
é repetida diversas vezes. Um
exemplo é repetido também em
Mateus, quando Jesus fala para
deixarem as criancinhas se
aproximarem dele, pois o reino
dos Céus pertence aos que são
como elas (Mateus, 19, 14).

Outro exemplo, agora retira-
do dos apócrifos, é encontrado no
Evangelho de Tomé (Tomé, 22),
onde aliás, de forma mais direta,
Jesus declara que é preciso dei-
xar o interno e o externo igual. E
então, pensamos, porque a com-
paração das crianças? O que elas
têm ou o que elas são para se tor-
narem o exemplo para Jesus?

Quando Jesus diz que o ex-
terno e o interno devem ser
iguais, no texto de Tomé, não
estaria ele dizendo que as cri-
anças são exatamente assim?
Observemos as crianças, são es-
pontâneas, são sinceras, são di-
retas. O olhar delas não demons-
tra maldade. Não há segunda
intenção. Não há dissimulação.
O que há é a vontade dela, úni-

ca. E ela demostra isso. Ou gos-
ta ou não gosta. Ou quer ou não
quer. Não diz algo, escondendo
outra coisa. Não diz algo queren-
do outra coisa. Intenção única.

Em Mateus, Jesus ainda
aponta para aqueles que fa-
zem maldades com as crian-
ças, que mancham a pureza
delas. E diz o que acontecerá
com aqueles que assim fazem.

A criança é pura em sua in-
tenção, e de forma clara Jesus diz
isso. Somente entrará no reino dos
Céus quem for puro de coração,
de intenção, como uma criança.

Durante a vida nós perde-
mos isso, todos nós perdemos
isso. E quando paramos para
observar uma criança, nós ve-
mos essa pureza. Parece tão dis-
tante de nós, mas nós já fomos
como elas. Será possível que um
dia, possamos todos a voltar a
agir com pureza, mas desta vez
conscientemente? Será que a
humanidade vai se reencontrar,
como sugerido por Jesus? Ou
será que estamos fadados a ser-
mos tão gananciosos a ponto de
articularmos em desfavor dos
outros? Ou que façamos o co-
mércio em nome de Deus, para
simples enriquecimento? Até
quando usaremos o poder do
dinheiro, da força, da oratória,
para enganar? Até quando va-
mos manchar a pureza que to-
dos nós nascemos com ela?

Até quando?
———
Giuliano Pereira D'Abron-
zo, funcionário público fe-
deral, Bacharel em Direito
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Quem será o primeiro?
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Um amanhã melhor para o Brasil
Luiz Carlos Motta

OSeminário Pen-
sar Brasil - Diá-
logo sobre Tra-

balho, Desenvolvimen-
to e Futuro, que acon-
teceu no moderno Mu-
seu do Amanhã, no Rio
de Janeiro, semana pas-
sada, continua repercu-
tindo de forma positiva. Um dos
aspectos importantes do evento foi
o fato de priorizar o diálogo.

Tive a oportunidade de desta-
car em meu pronunciamento, a
pauta aprovada pelas Centrais Sin-
dicais, ao final da 3ª Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora, a
Conclat, realizada no mês passado.

Seus anseios e reivindica-
ções vão ao encontro do Pen-
sar Brasil, na intenção de ga-
rantir aos trabalhadores, me-
lhores condições de trabalho e
de vida, com saúde, emprego,
salário e direitos assegurados.

Aproveitei também para des-
tacar que, como titular da Comis-
são de Trabalho da Câmara Fede-
ral, reforço a luta da classe traba-
lhadora contra retrocessos por par-
te do governo e, em alguns casos,
dos patrões. E frisei que continuo
empenhado para dar celeridade
aos trâmites da Pauta da Classe
Trabalhadora no Congresso Naci-
onal, tendo como subsídios os en-

caminhamentos defini-
dos no Pensar Brasil.

Ao fomentar refle-
xões de alto nível, que
englobam geração de
conhecimento, discus-
são de conceitos e troca
de experiências, este en-
contro nos colocou dian-
te das principais tendên-
cias mundiais, conju-

gando-as para o cenário nacional
sob a perspectiva de geração de tra-
balho com desenvolvimento sus-
tentável e responsabilidade social.

CAMINHOS - Sua realização
apontou caminhos para a retoma-
da do crescimento econômico, para
a análise da representação dos tra-
balhadores diante das novas mo-
dalidades de trabalho, principal-
mente diante das novas tecnolo-
gias e circunstâncias impulsiona-
das pelo cenário pandêmico.

Por isso, é imprescindível o
engajamento das representações
dos trabalhadores no amplo deba-
te. A Reforma Trabalhista de 2017,
o interesse do governo em apresen-
tar uma minirreforma trabalhista
e de fazer uma reforma sindical,
configuram mais um contexto di-
ficultoso para enfrentarmos os ata-
ques contra os trabalhadores.

É importante dialogar com o
propósito de definir uma pauta
conjunta que vise a construção
de um País alicerçado no desen-
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Professores marcam nova
assembleia: reajuste de
33,24% e fim do confisco
Será na Praça da República, em São Paulo, sexta-feira, 3 de junho,
a partir das 16 horas, com professores de toda Região do Estado

volvimento e na integração de
novos modelos e instrumentos para
alavancar os setores econômicos
e promover o trabalho digno.

Vale a pena observar que, en-
quanto dados apontam uma retra-
ção econômica e uma redução nos
quadros de funcionários em razão
da crise, estudos também revelam o
crescimento de negócios que conse-
guiram promover uma renovação
diante das problemáticas impostas.

NÚMEROS - Trago aqui
alguns números: o comércio ele-
trônico teve crescimento de 41%
em vendas no Brasil em 2020.
Na busca de debelar a crise,
42,5% dos negócios mantiveram
o trabalho domiciliar; 28% an-
teciparam férias dos funcioná-
rios; 33,5% das empresas alte-
raram o método de entrega de
seus produtos ou serviços.

Em posse dessas informa-
ções, precisamos pensar no que
esses dados nos revelam. É im-
portante questionar: Qual é o
nosso papel diante dessas  cir-
cunstâncias que pedem a adoção
de medidas emergenciais?

O primeiro ponto que obser-

vo é a inovação, acompanhada
de novas formas de estrutura-
ção das relações de trabalho, que
pode ser um instrumento para
impulsionar o setor produtivo e
desencadear em possíveis e me-
lhores condições de trabalho.

INTEGRAÇÃO - Mas isso
depende da integração de esfor-
ços de todas as partes envolvi-
das, incluindo o Estado. O Esta-
do precisa viabilizar a manuten-
ção dos negócios com a observa-
ção de garantias básicas impres-
cindíveis para os trabalhadores,
sendo esta relação triangular im-
periosa para o desenvolvimento.

Destaco também, neste ponto,
a relevância da atuação das enti-
dades representativas nesta inte-
gração por meio das negociações
coletivas. A necessidade de discus-
são de modelos possíveis diante
de modalidades ainda não regu-
lamentadas de trabalho depen-
de de uma representação efetiva
dos setores patronal e laboral.

Saímos do Museu do Ama-
nhã otimistas com o futuro,
certos de que vamos unir for-
ças para combater e vencer as
adversidades trabalhistas e
sindicais que se apresentam!

———
Luiz Carlos Motta é pre-
sidente da Fecomerciá-
rios, da CNTC e deputa-
do federal (PL/SP)

AAAAAGASALHOGASALHOGASALHOGASALHOGASALHO

Diocese inicia Campanha
com distribuição imediata

A Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo)
marcou para o próximo dia 3 de
junho nova assembleia dos pro-
fessores da rede estadual de en-
sino para reforçar a luta por rea-
juste salarial de 33,24% e pelo fim
do confisco  de aposentados e
pensionistas. A realização da as-
sembleia foi deliberada pela dire-
toria executiva da Apeoesp, no úl-
timo dia 12,  e acontecerá na Praça
da República, em São Paulo, a par-
tir das 16 horas, com professores
de todas as regiões do Estado.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT) diz que é preciso engros-
sar o movimento dos professores,
para assegurar o reajuste salari-
al de 33,24%, que equipara os sa-
lários no magistério paulista ao
Piso Nacional da categoria. Na as-
sembleia, os professores também
definirão estratégias para pedir a
revogação da Resolução 26/2022,
que trata do acesso ao conheci-
mento para todos os estudantes,
a manutenção dos protocolos sa-
nitários nas escolas, uma vez que
a pandemia do covid não acabou,
assim como pelo direito de alimen-
tação nas escolas a estudantes e
profissionais da educação; pelo
fim dos programas excludentes;
pela reposição, pagamento e reti-
rada das faltas de greves e para-

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel já encaminhou ofício à nova secretária
da Educação e ao governador Rodrigo Garcia, pedindo abertura de negociação

lisações. A Apeoesp já solicitou
reunião com a atual secretária
da Educação, Renilda Peres, as-
sim como a Professora Bebel
também já oficiou o governador
Rodrigo Garcia para debater es-
sas reivindicações da categoria.

A Professora Bebel diz que a
assembleia estadual é fundamen-
tal para que se possa, ainda, bar-

rar a implementação da farsa do
subsídio e o desmonte da nossa
carreira. “A Apeoesp está em
campanha para que os professo-
res não optem pelo subsídio, de
forma a impedir que ele se con-
cretize e para que possamos, em
um novo governo, lutar pelo res-
gate da nossa carreira e seu aper-
feiçoamento. Portanto, desde já

todas as subsedes devem realizar
intensa visitação às escolas, dia-
logando com todos os professo-
res e professoras, não apenas
para não aderirem ao subsídio,
mas para debaterem essa questão
nas escolas, pois está nas mãos
de cada um e cada uma a defesa
da nossa vida profissional”, ori-
enta a presidenta da Apeoesp.

Pesquisa divulgada pela
Universidade Cristã do Arizo-
na (fundada em 1960 com fi-
nanciamento particular), apon-
tou que das 600 pessoas ouvi-
das (idade de 20 a 37 anos), 27%
disseram não se identificarem
com nenhuma religião.   Meta-
de colocaram em dúvida a rele-
vância da Fé, parte chegando
mesmo a declarar não acredi-
tar em Deus. Mas, cerca de 65%
afirmaram continuarem se de-
finindo como cristã. Para o res-
ponsável pela pesquisa, George
Barna (católico, professor, nas-

cido em 1954, da empresa The
Barna Group, especializada em
estudar crenças religiosas), as
novas gerações cada vez mais
abrem mão de igreja, reza e in-
clusive da Bíblia. No Brasil, se-
gundo último censo (fonte IBGE),
em 1970, 0,8% dos pesquisados
informaram não terem religião
e, já em 2020 (segundo Datafo-
lha), o continente chegou a 10%.
Qual a explicação? Segundo es-
tudiosos, trata-se de um fenô-
meno silencioso e deve-se uni-
camente ao aumento da diver-
sidade e das opções de cada um.

O FUTURO DA RELIGIÃO

A Diocese de Piracicaba, em
parceria com o projeto Exército de
Formiguinhas, iniciou a Campa-
nha do Agasalho 2022. A meta
deste ano é superar o número de 6
mil peças de roupas e cobertores
entregues em 2021. A distribuição
das doações já começou e seguirá
simultaneamente à arrecadação,
pois as temperaturas caíram sig-
nificativamente e já existem inú-
meros pedidos de famílias que vi-
vem em comunidades carentes.

As doações de agasalhos e
cobertores, preferencialmente em
bom estado, podem ser feitas em
qualquer paróquia da Diocese,
após as missas e nas secretarias
paroquiais, ou na sede da Cúria
Diocesana, que fica na Avenida
Independência, número 1.146, em
Piracicaba, e funciona das 8 ho-
ras às 11h30 e das 13 às 17 ho-
ras, de segunda a sexta-feira.

A realização da campanha é
um pedido do bispo de Piracicaba,
Dom Devair Araújo da Fonseca, e
envolve a Pastoral Social Diocesa-
na, que trabalha em conjunto com
o projeto Exército de Formigui-
nhas. “O frio está bastante inten-
so nestes dias e, como cristãos,
somos chamados a realizar gestos

concretos de amor a Deus e ao pró-
ximo. Ajudar aqueles que mais
precisam é dizer sim a este cha-
mado”, disse Dom Devair.

No início desta semana, an-
tes mesmo do lançamento ofici-
al da campanha, foram distri-
buídas cerca de 500 peças em
diferentes comunidades. “Geral-
mente cada família precisa de
mais de um cobertor. Então con-
seguimos atender perto de 230
famílias, nesses primeiros dias,
em locais como Bosques do Le-
nheiro, Renascer, Godinho e
Frederico, além de moradores de
rua. Precisamos de muito mais”,
destacou Débora Ferraz, do
Exército de Formiguinhas.

Ela informou que, somente
em Piracicaba, há pedidos também
de pessoas carentes em diversas
outras comunidades, como Espe-
rança, Altos do Esperança, Lago
Negro, Pantanal, Vitória, Sábia,
Nalessio, Vera Cruz, Algodoal,
Caiubi. “Trabalhamos com mais
de 30 comunidades na cidade,
mas a intenção é atender outros
municípios também. Tudo de-
pende das doações. No ano pas-
sado, foram cerca de 6 mil cober-
tores entregues”, detalhou ela.

Reprodução/Facebook/Debora Ferraz

Parceria da Diocese e do Projeto Exército de Formiguinhas

DIREITO ELEITORAL
Pimenta, part ic iparam do
Congresso Paulista de Di-
reito Eleitoral na OABSP, re-
alizado em São Paulo.

Divulgação

Os advogados piracicaba-
nos Max Pavanello e Rogé-
rio Romero, acompanhan-
dos da estagiár ia Camila
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Menina precisa de cadeira de
rodas de mais de R$ 65 mil
Valentina, de 5 anos, que tem Atrofia Muscular Espinhal, foi visitada nesta terça
(17) pelo vereadores Cássio Luiz e Paulo Campos. Objetivo é arrecadar fundos

O bip dos aparelhos que
monitoram os sinais vitais de
Valentina, 5 anos, é constante.
É no quarto de paredes rosa-cla-
ras, localizado na parte térrea
de um sobrado na avenida Cris-
tóvão Colombo, no Algodoal, que
a menina passa a maior parte
de seus dias, deitada em uma
cama hospitalar reclinável.

Valentina tem AME (Atro-
fia Muscular Espinhal) Tipo 1,
uma doença degenerativa gra-
ve que ocasiona perda do tônus
muscular e a impede de se lo-
comover e de se alimentar sozi-
nha. Valentina respira com a
ajuda de aparelhos e precisa ser
monitorada constantemente.

“Agora ela está melhorzi-
nha. Ela teve febre, mas nós
compramos ontem o antibióti-
co dela”, diz Janaína Ferreira
Tomé, mãe de Valentina, que
afirma que, segundo os médicos,
a expectativa de vida da meni-
na era de no máximo 2 anos.

Valentina recebe assistência
constante de profissionais de
saúde, fornecidos por uma em-
presa de home care contratada
pela Prefeitura, e divide com seus
dois irmãos, Arthur e Felipe, a
atenção e cuidados de sua mãe e
de William Diego Tomé, seu pai,
que trabalha até 18 horas por dia
como motorista de aplicativo.

“Eu trabalho tanto à tar-
de quanto à noite e até mesmo
de madrugada. Às vezes eu
trabalho 18 horas por dia.
Tudo depende da necessidade,
do que a gente está passando
durante a semana”, diz William.

Janaína,  por conta dos
constantes cuidados com os fi-
lhos e os demais afazeres do-
mésticos, não consegue traba-
lhar fora para ajudar com as
despesas de casa. De acordo com
ela, um dinheiro que faz falta:

“As coisas da Valentina são
todas naturais. Ela toma suco
natural, sopa natural, feita to-
dos os dias. Isso gera um gasto.
Hoje, um quilo de cenoura está
um absurdo. E, querendo ou
não, nós temos que fazer feira
para a Valentina toda semana.
Nós também compramos sema-
nalmente um azeite para a Va-
lentina, pois a comida dela é
toda feita no azeite. Então, são
coisas que geram gastos”.

Cadeira de rodas especial –
Além dos custos diários com
alimentação especial, equipa-
mentos, adaptações, medica-
mentos e suplementos, os pais
de Valentina, agora, enfrentam

Valentina, 5 anos, sofre de AME (Atrofia Muscular Espinhal) Tipo 1. Ela não anda
nem se alimenta sozinha, é traqueostomizada e respira com a ajuda de aparelhos

Guilherme Leite

um novo desafio: comprar uma
cadeira de rodas motorizada, fei-
ta sob medida para a menina.

Com o novo equipamento, Va-
lentina poderá, pelo menos duas
vezes ao mês, frequentar a escola.
“A professora virá até a nossa re-
sidência, mas nós estamos vendo
de levar ela à escola pelo menos
duas vezes por mês, só que para
isso nós precisamos dispor de
uma técnica de enfermagem para
ir junto, mas isso eles [a Prefeitu-
ra] não custeiam”, diz Janaína.

William diz, no entanto, que
o valor do equipamento é “surre-
al” e extrapola as possibilidades
financeiras da família: “É uma
cadeira toda adaptada para ela, em
todos os formatos. Inclusive o
pano é especial, para não dar aler-
gia. O valor da cadeira, em si, pas-
sa dos R$ 65 mil, mas só para o
pessoal vir aqui fazer o orçamen-
to eles cobram cerca de R$ 7 mil.
Essa é a nossa maior dificulda-
de. Tudo o que se refere à doença
dela é absurdamente caro e toda
vez precisamos apelar às pessoas
para que possam nos ajudar”.

Campanha para arrecada-
ção de recursos – Os vereado-
res Cássio Luiz Barbosa (PL), o
“Cássio Fala Pira”, e Paulo
Campos (Podemos), visitaram
Valentina na tarde desta ter-
ça-feira (17). De acordo com os
parlamentares, o objetivo é aju-
dar a família a conseguir os re-
cursos necessários para a aquisi-
ção da cadeira de rodas especial.

Cássio diz que pretende or-

ganizar eventos solidários, em
parceria com artistas locais e
também com nomes de relevân-
cia nacional, para ajudar a arre-
cadar fundos para a família: “Es-
tou engajando essa campanha
com todos os artistas da cidade,
da MPB, do samba, de artistas
gospel, para que a gente possa
fazer vários eventos que sejam
importantes para a vida dela”.

Para Cássio, “o que a gente
precisa, agora, é unir a socie-
dade, os comerciantes e os ar-
tistas. Vamos também fechar
parcerias com supermercados.
A ideia é colocar cartazes nes-
ses locais e incentivar as doa-
ções. Em uma cidade com qua-
se 500 mil pessoas, se cada um
doar um real, a gente consegue
avançar bastante”, disse.

Paulo Campos destacou que
fazer esse tipo de visita é tam-
bém função do vereador: “Acho
que nós temos a responsabilida-
de de conhecer as necessidades
da população, que padece e so-
fre no seu dia a dia, e buscar-
mos meios de ajudá-los. Como
fazer isso? Por meio de requeri-
mentos na Câmara, de ofícios, por
exemplo. Temos inúmeros instru-
mentos na Câmara que podemos
usar para proporcionar à Valen-
tina uma melhor condição de
vida”, afirmou o vereador.

Após a visita, os parlamen-
tares e os pais de Valentina fo-
ram até a Secretaria Municipal
de Saúde para tentar conversar
com o titular da pasta, Filemon

Silvano, sobre a possibilidade de
fornecimento de suplementos ali-
mentares para a menina. Após
serem recebidos pela chefia de
gabinete do secretário, foi mar-
cada uma reunião com a Procu-
radoria-Geral do Município
para analisar de forma mais de-
talhada a situação da menina.

DOAÇÕES – Segundo Jana-
ína e William, as doações para Va-
lentina podem ser feitas, via PIX,
para uma conta de titularidade da
própria menina. O CPF para o PIX
é 524.637.038-06. Os dados ban-
cários são: Caixa Econômica Fe-
deral; Agência: 2199; Conta Cor-
rente: 00029353-0; Operação: 013;
Titular: Valentina Sofia Tomé.

Os interessados também po-
dem entrar em contato com a fa-
mília por meio dos perfis de Va-
lentina no Instagram (https://
www.instagram.com/amevalentina
tome/) e na página do Face-
book (https://pt-br.facebook.
com/amevalentinatome/).
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Demandas do Parlamento são
levadas a governador de SP

SSSSSELAMELAMELAMELAMELAM

Secretaria realiza mais um
Festival de Integração 2022

Nesta terça-feira (17), o presi-
dente do Parlamento Metropolita-
no de Piracicaba (PMP) e da Câ-
mara Municipal, vereador Gilmar
Rotta (PP), participou de audiên-
cia com o governador do Estado,
Rodrigo Garcia (PSDB) e secretá-
rios estaduais. O objetivo do en-
contro foi de apresentar as deman-
das captadas pelos parlamentos
regionais e metropolitanos, que
devem ser incluídas no plano de
trabalho do novo governador do
Estado, que será eleito este ano.

O PMP reúne vereadores re-
presentantes de 24 Câmaras Mu-
nicipais das cidades integrantes da
Região Metropolitana de Piracica-
ba (RMP). Segundo Gilmar Rotta,
as reuniões ordinárias do Parla-
mento Metropolitano, cuja dinâ-
mica é semelhante às reuniões or-
dinárias das Câmaras Municipais,
com aprovação de requerimentos,
moções de aplausos, de apelo e in-
dicações, tem trazido visibilidade
a demandas importantes.

A saúde é um tema recorren-
te no PMP, com destaque ao fun-
cionamento pleno do Hospital Re-
gional e a ampliação do acesso a
exames de maior complexidade
dentro do sistema público de saú-
de. "Desde o ano passado, o Par-
lamento Metropolitano tem enca-
minhado ao Governo do Estado
moção de apelo, ofícios e requeri-
mentos quanto a necessidade do
funcionamento do Hospital Regi-
onal com 100% de sua capacida-
de", afirmou Gilmar Rotta.

O hospital atende 26 cidades,
sendo 24 da Região Metropolita-
na de Piracicaba e mais outros

dois municípios. "Muitos deles
dependem deste atendimento para
dar fluxo às demandas de saúde
local. No começo deste ano, o Go-
verno do Estado abriu processo
para contratação de profissionais
em diversas áreas e também foi
anunciado um aporte de R$ 50
milhões para custeio e equipamen-
tos, fruto da ação do PMP e de
deputados da nossa região", infor-
mou Rotta.

Outro aspecto levado ao secre-
tário estadual de Desenvolvimen-
to Regional, Rubens Cury, é o re-
forço para que o Estado considere
o projeto apresentado pelo Parla-
mento Metropolitano de Piracica-
ba na audiência pública do PDUI
(Plano de Desenvolvimento Urba-
no Integrado) para fomento da
economia de baixo carbono. "Nos-
sa proposta é que a RMP seja o
Vale da Economia de Baixo Car-
bono, servindo de modelo para
outras regiões do Estado e para o
país. Estudamos as potencialida-
des de cada uma das cidades e to-
das têm setores com potenciais"
explicou Gilmar Rotta.

Junto ao secretário estadual
da Casa Civil, a Cauê Macris, Gil-
mar Rotta destacou a necessidade
de atenção à malha viária e a aná-
lise sobre os valores dos pedágio
das cidades da região. "Temos
muitos cidadãos que utilizam dia-
riamente as estradas para o des-
locamento ao trabalho, elevando
os custos. Os pedágios também são
obstáculos à integração regional e
repensar as tarifas é fundamental
para promover o desenvolvimen-
to regional", finalizou.

Assessoria Parlamentar

Demandas apresentadas no Parlamento Metropolitano de Piracicaba
(PMP) foram encaminhadas pelo presidente, Gilmar Rotta (PP)

Cerca de 30 alunos, de 7 a 9
anos, dos núcleos do Projeto Des-
porto de Base (PDB) da  Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Ati-
vidades Motoras (Selam), partici-
param do Festival de Integração
de FUTSAL do PDB, realizado no
último domingo, 15, no Mini Gi-
násio “Garcia Neto. Este é o oitavo
Festival de Integração do PDB do
ano, cuja finalidade é promover
integração entre os participantes
dos diferentes núcleos de cada
modalidade oferecida pelo proje-
to. Próximas edições reunirão
alunos de vôlei e handebol.

Nesta edição o festival con-
tou com alunos dos núcleos do
Complexo Esportivo Prof. José
Carlos Callado Hebling, Mini Gi-
násio Garcia Neto e da Univer-
sidade Metodista de Piracicaba
(Unimep). As atividades fica-
ram sob responsabilidade dos
professores Gustavo Cerqueira,
Lilian Vito e Abílio Bortoleto.

Para Ronaldo Lucentini, co-
ordenador do PDB, os festivais não
têm caráter competitivo, mas de
socialização entre os participantes.
“Não realizamos competições nes-

sa fase, e sim, promovemos a inte-
gração, participação e socialização
entre os alunos através dos mais
variados segmentos esportivos”

PDB - O Projeto Desporto de
Base (PDB) tem caráter social e de
formação educacional, com obje-
tivo principal de divulgar e disse-
minar a prática de diversas mo-

dalidades esportivas formais, pro-
porcionando ambiente saudável e
lúdico para as crianças e adoles-
centes na faixa etária entre 7 aos
17 anos. Informações sobre moda-
lidades e como participar do proje-
to podem ser obtidas, das 7h às 11h
e das 12h30 às 16h30 pelos telefo-
nes (19) 3433-3825 e 99954-4105.

Divulgação

Evento teve a participação de 30 alunos com idades entre 7 e 9 anos
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Veto a negociação sobre os
dias parados fica sem efeito
Após vetar a Emenda 2 ao PL 92/2022, Prefeitura comunicou decisão fora do prazo

O veto do prefeito Luciano
Almeida (União Brasil) à possi-
bilidade de negociação dos dias
parados para os servidores pú-
blicos que aderiram à greve da
categoria ficou sem efeito. A
Emenda 2, incluída no projeto de
lei 92/2022, foi rejeitada pelo
Executivo, que comunicou essa
decisão fora do prazo, em desa-
cordo ao que estabelece o inciso
1, parágrafo 2º do artigo 117 da
Lei Orgânica do Município.

No parecer da Procuradoria
Legislativa, a explicação técnica
é de que o veto “compreende dois
atos distintos”, sendo o primei-
ro a manifestação de vontade ne-
gativa – cujo prazo é de 15 dias
úteis após o recebimento do au-
tógrafo – e o segundo a comuni-
cação fundamentada dessa dis-
cordância – que deve ser reali-
zada pelo Executivo para o Le-
gislativo dentro de 48 horas.

Durante o processo legal de
validação do PL 92/2022, a Câ-
mara aprovou a matéria no dia
29 de abril e encaminhou o autó-
grafo ao Executivo, para sanção
ou veto, no dia 5 de maio. Já no
dia seguinte, 6/5, o veto parcial
foi publicado em edição extra do
Diário Oficial do Município
(D.O.M.) – sob a designação da

lei municipal 9.725/2022 –, con-
tudo, as razões dessa discordância
somente vieram aos autos em 12 de
maio, por meio de ofício protocola-
do às 14h32 no Legislativo, quan-
do o prazo legal já havia expirado.

O erro neste procedimento
configura a negativa do prefei-
to à Emenda 2 do PL 92/2022
em “veto extemporâneo”, ou
seja, fora do prazo, tornando
sem efeito. Desta forma, ainda
segundo o parecer do jurídico
da Câmara, a lei municipal foi
sancionada tacitamente, confor-
me o artigo 66 da Constituição
Federal, o artigo 28 da Consti-
tuição Estadual e o artiro 211 do
Regimento Interno da Casa. “A
omissão do Executivo importou
em ‘sanção tácita’, não haven-
do falar em submissão do veto
ao plenário”, assinala o parecer.

“Como ocorre em todos os
procedimentos realizados na Câ-
mara e por essa Presidência da
Mesa Diretora, acompanhamos o
entendimento jurídico que nos é
passado pelo nosso corpo de ad-
vogados”, disse o presidente Gil-
mar Rotta (PP). A previsão é que
a Lei 9.725/2022 seja, novamen-
te, publicada no D.O.M., agora
com a inclusão do artigo 4º, que
estabelece as diretrizes para que

as horas dos servidores grevis-
tas possam ser compensadas.

EMENDA 2 – A Emenda 2
ao PL 92/2022 recebeu parecer
contrário da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação) da
Câmara, porém, foi derrubado pelo
Plenário e, em seguida, aprovado
pelos vereadores, sob a defesa do
direito de greve dos servidores.

O texto prevê que as faltas ao
trabalho decorrente da greve po-
dem ser compensadas com diária
de, no mínimo, 30 minutos e, no
máximo 2 horas, antes ou depois
do expediente, com desconto dos
dias em férias anuais e férias-prê-
mio vencidas ou a vencer; descon-
to dos dias de uma só vez do total
de faltas abonadas que possam
usadas no corrente ano e nos se-
guintes, até completar o ciclo de
reposição; desconto dos dias tra-
balhados extraordinariamente
em campanhas institucionais
promovidas pela Municipalidade
e os dias trabalhados em favor
da Justiça Eleitoral; com descon-
to, em concordância do gestor, em
atividade além da carga horária
diária, inclusive aos sábados, pon-
tos facultativos e feriados.

GREVE – A paralisação dos
servidores públicos foi deflagra-
da em assembleia no dia 25 de

março, por conta da discordân-
cia do prazo para concessão da
reposição salarial de 21%. En-
quanto os trabalhadores pedem
que o índice seja incorporado aos
vencimentos ainda em 2022, a
Prefeitura criou uma forma de
parcelamento em três vezes, que
se encerraria em março de 2024.

Sem acordo na campanha sa-
larial e com as negociações fecha-
das, a partir de 1º de abril, cerca
de cinco mil profissionais, de dife-
rentes setores da Administração,
aderiram ao movimento paredis-
ta, que se encerrou em 7 de abril,
após o Sindicato dos Municipais
de Piracicaba e Região ser notifi-
cado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo de decisão
para retorno aos trabalhos.

Embora a negociação da ca-
tegoria tenha sido judicializada
pelo Executivo, ficou definido que
seria concedida a recomposição do
percentual denominado de “in-
controverso” – ou seja, aquele que
as partes em disputa entendem
serem pacificados. Assim, o pre-
feito encaminhou à Câmara o
projeto de lei 92/2022 para con-
ceder a reposição salarial de
10,56%. Os outros percentuais
reivindicados pela categoria con-
tinuam em disputa nos tribunais.
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Reforma da Fatec é
destaque em reunião

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL), acompanhado do de-
putado estadual Alex de Madu-
reira (PL), visitou nesta segun-
da-feira (16) a Fatec (Faculda-
de de Tecnologia) – “Deputado
Roque Trevisan”, sendo recep-
cionado pelo diretor, o profes-
sor doutor, José Alberto Floren-
tino Rodrigues Filho, além de
coordenadores e professores.

Na oportunidade, conversa-
ram sobre as demandas educa-
cionais da unidade, mais preci-
samente, a necessidade de pin-
tura, reforma e melhorias na in-
fraestrutura do prédio do local,
o que poderá ser viabilizado me-
diante emenda parlamentar,
além da necessidade de se efeti-
var a legalização da doação da
área da unidade, que atualmen-
te pertence ainda à Prefeitura.

O deputado Alex se compro-
meteu a fazer contato com o
Centro Paula Souza, autarquia
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do Governo
do Estado de São Paulo, para
viabilizar a reforma do telhado e
a pintura externa do prédio da
Fatec Deputado Roque Trevisan.

“Nosso gabinete já protoco-
lou um ofício ao prefeito Lucia-
no Almeida (União Brasil), soli-
citando a viabilidade da averba-
ção dos atuais prédios existentes

Assessoria Parlamentar

Trevisan Jr. e o deputado Alex de Madureira e o diretor José Rodrigues

na Fatec, em Piracicaba, junto ao
cartório de registro de imóveis e
posterior a doação do mesmo à
autarquia Centro Paula Souza,
objetivando assim, a legalização
em definitivo, há décadas, pen-
dente,” destacou Trevisan Jr.

“A Fatec Deputado Roque
Trevisan é considerada uma das
melhores do Estado de São Pau-
lo, com 14 anos de existência e de
extrema importância para a edu-
cação pública de nossa cidade,
principalmente com relação ao
parque automotivo, dialogando
com os setores públicos e privados
na promoção das potencialidades
individuais e coletivas” disse.

FATEC - Atualmente a uni-
dade oferece os cursos em nível su-
perior na área de Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em
Agroindústria, Tecnologia de Ali-
mentos e Tecnologia em Biocom-
bustíveis e conta com 670 alunos
matriculados nos cursos supe-
riores, 120 alunos matriculados
em ensino médio-técnico, 46
professores e 11 funcionários.

Participaram da reunião as
professoras Angela de Fátima
Kanesaki Correia (coordenado-
ra do Curso Superior de Tecno-
logia em Alimentos) e Vanessa
de Cillos Silva (coordenadora
do Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão Empresarial).

Famosa em toda a região, a
festa que volta após pausa de dois
anos pela pandemia de Covid-19, é
um dos eventos mais esperados
pelo público. O Instituto Formar
há cinco edições traz a bandeira
do Reino Unido para a cidade, em
um espaço com ambiente temáti-
co, culinária e música ao vivo com
repertório de rock britânico.

No pub, o público poderá
provar porções rápidas e pratos
completos. Os sabores mais famo-
sos como o Fish and Chips (tiras
de peixe empanado com batata fri-
ta) – snack muito popular no Rei-
no Unido, Fries Cheddar Bacon,
Irish Coffee e Lemon Drop fa-
zem parte do cardápio do pub.

Além deles, os visitantes po-
dem saborear de um cardápio
completo como Boxties de Costela,
Vegetariano, Chicken, Pizza; os
Bagels Burguer e Vegetariano,
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Pub Reino Unido oferece culinária e rock britânicos

Uma das opções do cardápio: Prince Phillip (bolinho de costela)

Divulgação

porção de Chicken Wings, cerve-
jas especiais e sobremesas.

A novidade fica por conta do
Prince Phillip, um delicioso boli-
nho de costela bovina desfiada,
empanado e frito, acompanhado
com maionese de rúcula. Outro
destaque são as Pérolas de Blue
Cheese, que são bolinhos de queijo
azul, empanados e fritos, acompa-
nhado de geleia de pimenta.

SHOWS - O som da música
britânica vai ecoar no Pub Reino
Unido com bandas tocando o me-
lhor do rock ao vivo nos cinco dias
da festa: Jack Flash - domingo (22),
às 14h; Londrinos - quinta (19), às
20h, e sábado (21), às 21h; On The
Rocks - sexta (20), às 19h, e sábado
(21), às 14h30; Rock N' Roads - sex-
ta (20), às 21h; SOS Mondo - sába-
do (21), às 11h30; Rockeer - sábado
(21), às 17h30; e Banda Quaranti-
ne - domingo (22), às 11h30.
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Protocolo da Semuttran será transferido para o Térreo 2
IBIRAPUERA
A Semob (secretaria munici-
pal de Obras) realizou na ma-
nhã desta quarta-feira (18) o
reparo em guia e sarjeta na
rua Lima com a rua Dom Ma-
nuel, no bairro Ibirapuera. O
pedido havia sido encaminha-
do pelo vereador Gilmar Rotta
(PP), após receber reclama-
ções dos moradores do bair-
ro. Os moradores alegavam
que a guia e sarjeta estavam

quebrados e não havia esco-
amento de água, o que empo-
çava o local e causava mau
odor, além de dificultar a pas-
sagem de pedestres.  A secre-
taria iniciou a obra na terça-
feira (17) e após um dia de tra-
balho concluiu o reparo da
guia e da sarjeta. Posterior-
mente, a equipe da Semob irá
retornar ao local para realizar
o asfaltamento da obra.

Divulgação

O setor de protocolo da Se-
muttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes) será transferido
para o Térreo 2 (T2) do Centro
Cívico. A mudança ocorreu on-
tem, 18, e o atendimento no novo
local começará hoje, 19, sem ne-
cessidade de agendamento,
conforme ordem de retirada de
senha, das 8h30 às 16h30.

Devido à mudança, excepci-

onalmente não haverá atendimen-
to presencial do setor na sede da
Semuttran na avenida Comenda-
dor Luciano Guidotti. Mas os mu-
nícipes podem solicitar os serviços
por meio do e-mail (ptransito.
semuttran@piracicaba.sp.gov.br)
ou site da Semuttran (http://
semuttran.piracicaba.sp.gov.br/).

O setor de protocolo da Se-
muttran atende diversos serviços,
tais como requisições dos cartões

de estacionamento para idosos e
para pessoas com deficiência; re-
querimentos para circulação de
caminhões acima de três eixos;
para transporte de carga exceden-
te, de autorização para realizar
obras em vias públicas, de acesso
em área restrita; entre outros.

“Essa mudança visa facilitar a
vida do munícipe, uma vez que mais
serviços da Prefeitura estarão con-
centrados no Centro Cívico. Ele

também não precisará mais se
deslocar até a sede da Semuttran
na avenida Comendador Luciano
Guidotti. Vale ressaltar, ainda, que
essa é apenas uma parte das me-
lhorias que vamos implantar para
atender o cidadão, pois vamos in-
formatizar esses serviços e, então,
a pessoa não precisará mais nem
sair de casa para acessá-los”,
informa a titular da Semut-
tran, Jane Franco de Oliveira.
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Prefeitura abre inscrições do
20º Salãozinho de Humor
Podem se inscrever crianças e jovens da rede pública e privada com idades
entre 7 e 14 anos; as inscrições vão até o dia 10 de julho gratuitamente

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural (Semac), e
o Centro Nacional de Humor
Gráfico (CEDHU) abriram ins-
crições para o 20° Salãozinho de
Humor, edição 2022. O tema é
livre e as inscrições vão até o dia
10 de julho gratuitamente. Po-
dem se inscrever crianças e jo-
vens da rede pública e privada
com idades entre 7 e 14 anos.

O Salãozinho, que completa 20
anos em 2022, é uma exposição
paralela ao tradicional Salão In-
ternacional de Humor de Piraci-
caba. Direcionada a estudantes da
rede pública e privada, tem como
objetivo incentivar os jovens à prá-
tica artística. A ação é dividida em
duas faixas etárias: alunos com
idades entre 7 e 10 anos e entre 11
e 14 anos. Os interessados pode-
rão enviar trabalhos em duas mo-
dalidades: desenhos e objetos tri-
dimensionais (esculturas).

"O Salãozinho de Humor
completa 20 anos - sendo um
dos eventos que, junto ao Salão
de Humor de Piracicaba, tem re-
velado artistas da mais tenra
idade para o mundo das artes
gráficas. Crianças que começa-
ram aqui como, João Montana-
ro, que hoje é  cartunista na
Folha de SP e foi  premiado em
uma das primeiras edições, en-

Divulgação

Podem se inscrever crianças e jovens da rede pública e privada com idades entre 7 e 14 anos

contram um espaço de reflexão,
ampliam seus horizontes e men-
tes, preparando-se para o mundo
moderno e seus desafios", disse
Junior Kadeshi, diretor do Salão.

Um júri de seleção e premi-
ação escolherá os melhores tra-
balhos. Serão três prêmios dis-
tribuídos para os escolhidos de
cada faixa etária, num total de

seis contemplados. Os traba-
lhos premiados farão parte do
acervo do Salão de Humor e não
serão devolvidos aos premia-
dos, pois são aquisitivos para a
Prefeitura de Piracicaba.

A exposição acontece de 27 de
agosto até 30 de outubro parale-
lamente ao 49º Salão Internacio-
nal de Humor de Piracicaba.

SERVIÇO
Inscrições para o 20° Salãozi-
nho de Humor 2022. Mais infor-
mações pelos telefones (19)
3403-2615, 3403-2621, 3403-
2620 e 3403-2623, pelos e-
mails: contato@salaodehumor.
piracicaba.sp.gov.br e adm@salao
dehumor.piracicaba.sp. gov.br
e pelo site do Salão de Humor.
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Polícia Civil é homenageada por
captura de suspeito de feminicídio

A Polícia Civil do Estado de
São Paulo recebeu uma moção de
aplausos pelo sucesso na operação
que capturou um acusado de fe-
minicídio praticado em Piracica-
ba. A homenagem foi entregue,
na manhã desta terça-feira (17),
pela vereadora Ana Pavão (PL),
autora da moção 61/2022.

A vítima, Carolina Dini Jor-
ge, estava próxima ao colégio de
sua filha quando foi esfaqueada
pelo ex-marido. Após dias de bus-
ca, o acusado foi capturado no es-
tado do Rio de Janeiro e transfe-
rido ao município de Piracicaba.
“A vítima lutava há anos contra a
violência que sofria pelo ex-marido
e, mesmo amparada por medida
protetiva, o pai dos filhos de Caro-
lina não media esforços em atentar
contra sua vida”, relatou Ana Pa-
vão no texto da homenagem.

A Primeira Delegada da De-
legacia de Defesa da Mulher
(DDM) de Piracicaba, Monalisa
Fernandes dos Santos recebeu,
em nome dos colegas, o quadro
alusivo à moção de aplausos. O
delegado Kleber Antônio Tor-
quato Altale, diretor do Depar-
tamento de Polícia Judiciária de
São Paulo Interior - Deinter 9 e
Wilson Lavorenti, delegado de
polícia divisionário da Deic (Di-
visão Especializada de Investiga-

Davi Negri

Homenagem foi entregue na terça (17) pela vereadora Ana Pavão (PL)

ção Criminal) receberam o Certi-
ficado de Honra ao Mérito.

“Para mim é uma honra fa-
zer essa homenagem e eu só te-
nho a agradecer. Fiz questão de
chamá-los aqui para fazer essa
entrega e sempre que necessá-
rio honrarei o trabalho de vo-
cês”, agradeceu Ana Pavão.

A delegada Monalisa Fer-
nandes dos Santos declarou que
a homenagem realizada pela ve-
readora “gratifica e incentiva”
cada dia mais o trabalho de com-
bate à violência contra a mu-
lher. “A gente tem se apoiado
muito no sentido de combater a
violência doméstica, de propor-
cionar o atendimento adequado
à vítima e humanizado para quem
procura a delegacia”, disse.

O diretor do Deinter 9, Kle-
ber Antônio Torquato Altale,
agradeceu a homenagem e afir-
mou que ações dessa natureza
tocam o coração dos policiais.
“Faz com que eles realmente pen-
sem melhor e se dediquem mais”.

Também foram homenage-
ados a Segunda Delegada da
DDM de Piracicaba, Olívia dos
Santos Fonseca – que presidiu
o inquérito, e o delegado do De-
inter 9, Américo Sidnei Rissa-
to. Eles não puderam compare-
cer na entrega da moção.
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CastraFácil operou 47 gatos

Prefeitura já programou nova ação para o próximo dia 28 deste mês

No último sábado, 14, foram
castrados 47 gatos – agendados –
e duas cadelas para a ação Cas-
traFácil realizada pelo CCZ (Cen-
tro de Controle de Zoonoses), vin-
culado à Secretaria de Saúde de
Piracicaba com apoio da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), Unimep (Univer-
sidade Metodista de Piracicaba)
por meio do curso de Medicina Ve-
terinária, e da vereadora e proteto-
ra de animais, Alessandra Bellucci.

Matheus Santos, coordena-
dor do CCZ, destacou que a ação
deste fim de semana foi um suces-
so. “Foram 50 animais agendados
e 47 comparecendo, com apenas
três faltas, porém, recebemos ou-
tros dois animais sem agendamen-
to que foram atendidos pela equi-
pe. É um número muito positivo e
só temos a agradecer aos parceiros
e protetores que se empenharam
para que tudo isso acontecesse”.

Santos reforça que a próxi-
ma ação já está agendada para
o dia 28 de maio, também no
CCZ. “No CastraFácil não temos
livre demanda para castração já
que as datas foram reservadas
especialmente para atender a
demanda dos protetores de ani-
mais para fazermos o controle
da população dos núcleos de
gatos na cidade”, informou.

Filemon Silvano, secretário
de Saúde, lembrou que é impor-
tante dar suporte ao trabalho
das equipes do CCZ bem como
dos protetores independentes.
“Além do CCZ, os protetores fa-
zem um trabalho crucial, pois
chegam em locais que muitas
vezes nossas equipes não chegam.
Essa integração no trabalho é
importante para a sociedade e
também para os animais que te-
rão uma qualidade de vida me-
lhor em seus núcleos”, aponta.

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Pedro Kawai pede mais vagas
para embarque no Poupatempo

Motoristas usam a rua para desembarcar passageiros

Assessoria Parlamentar

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) enviou esta semana à
Prefeitura um pedido para a re-
alização de estudos técnicos, a
fim de que as secretarias de
Obras, Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes avaliem
a possibilidade de ampliar o es-
paço destinado ao embarque e
desembarque de passageiros, na
praça José Bonifácio, em frente
ao Poupatempo estadual.

Na indicação 1577/2022, Ka-
wai argumenta que, com o au-
mento dos serviços de transporte
por aplicativos, aumentou a fre-
quência do uso daquele espaço.
Ele reforçou ainda que, pela pra-
ticidade que o Poupatempo ofere-
ce para a prestação de vários ser-
viços aos cidadãos, tem sido fre-
quente a paralisação do trânsito

naquele local, especialmente para
o desembarque de idosos e pesso-
as com deficiência, que levam mais
tempo para deixar os veículos.

Nesta semana, o vereador
esteve no local, depois da soli-
citação feita por um casal de
idosos, que foi até o seu gabi-
nete para dar a sugestão. “De
fato, dona Rosa e sr. Francisco
têm razão, pois em horários de
pico, muitos motoristas, sem ter
onde estacionar, acabam paran-
do em plena rua para descarre-
gar os passageiros”, observou.

Kawai disse que a indica-
ção não garante o atendimen-
to da demanda, mas conta com
o bom senso dos titulares das
secretarias, no sentido de ao
menos verificar se há condi-
ções de realizar a intervenção.

Divulgação
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Vereador articula parceria
entre TG e Semdettur

Trevisan, secretário e 1º sargento do Exército conversaram
sobre proposta para a participação de atiradores nos
programas "Frente de Trabalho" e "Bolsa Trabalho"

Assessoria Parlamentar

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) reuniu-se nesta terça-fei-
ra (17) com o secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, José Luiz
Guidotti Júnior, e esteve acompa-
nhado pelo primeiro sargento do
Exército Felipe Silva de Carvalho,
atual chefe de instrução do Tiro
de Guerra 02-028 "General Yvens
Ely Monteiro Marcondes".

Eles discutiram a possibilida-
de uma parceria entre o Tiro de
Guerra e a Semdettur a fim de ofe-
recer aos atiradores a participação
nos programas "Frente de Traba-
lho" e "Bolsa Trabalho", permitindo
que os selecionados, de acordo com
o perfil e a área de atuação, realizem
curso de qualificação profissional e
recebam remuneração mensal.

Sargento Felipe explicou que

de 10% a 30% dos atiradores per-
tencem a famílias que vivem em
condições de vulnerabilidade so-
cial e, portanto, "essa parceria, que
viabilizará a colocação dos atira-
dores no mercado de trabalho e
com curso de qualificação, será de
extrema importância", destacou.

"Agradeço a atenção do se-
cretário Guidotti e ressalto que
tal parceria será algo inédito em
Piracicaba. É muito importante
oferecer aos atiradores, os quais
já são exemplo de dedicação e
comprometimento, as oportuni-
dades de uma vaga no 'Frente
de Trabalho' e de um curso pro-
fissional", disse Trevisan.

Também participaram da reu-
nião a diretora de turismo da Sem-
dettur, Rose Massarutto, e o militar
da reserva Antonio Carlos Longo.

TTTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA

Vereador supera 500 atendimentos de rua e enaltece trabalho em equipe
O vereador Fabricio Polezi

(Patriota) atribuiu a resolução de
demandas que ele confere pesso-
almente nos bairros ao trabalho
em equipe entre seu mandato e
as secretarias municipais. Desde
que assumiu uma cadeira na Câ-
mara, há quase 17 meses, o par-
lamentar afirma ter feito mais de
500 atendimentos de rua.

Ele citou o exemplo da ma-

nutenção efetuada em trecho da
avenida Corcovado na região
dos residenciais Piracicaba I, II
e III. "Havia mato muito alto,
barro na calçada, lixo jogado,
não dava para transitar. Em um
trabalho em equipe com a secre-
taria, conseguimos êxito e a via
foi limpa", disse Polezi, sobre a
atuação da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente.

Também na avenida Corcova-
do, mas na altura do Jardim Tai-
guara, funcionários da pasta fize-
ram o recolhimento de móveis,
materiais de construção e lixo des-
cartados irregularmente na via. "É
uma somatória: eu vou para a rua,
faço o atendimento, entro em con-
tato com a secretaria e consegui-
mos, através dessa união, desse
esforço mútuo, responder à de-

manda da população: consegui-
mos a limpeza do terreno."

Ao ocupar a tribuna, durante a
18ª reunião ordinária, nesta segun-
da-feira (16), Polezi destacou os cer-
ca de R$ 2 milhões em emendas par-
lamentares para o município que ele
articulou junto a deputados estadu-
ais e federais desde o início de seu
mandato. "É também papel do vere-
ador buscar recursos", ressaltou.



A7
A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 19 de maio de 2022

IAA BIAA BIAA BIAA BIAA BANANALANANALANANALANANALANANAL

Prefeitura entrega 36 matrículas
de imóveis para moradores
Hoje, 19, outras 65 famílias do Bairro Algodoal também serão beneficiadas

A Prefeitura, por meio da
Empresa Municipal de Desenvol-
vimento Habitacional de Piraci-
caba (Emdhap), entregou na ma-
nhã de terça-feira, 17, matrícu-
las dos imóveis regularizados
para 36 famílias do Núcleo de
Interesse Social denominado
IAA Bananal, próximo de Santa
Terezinha. A entrega ocorreu em
cerimônia na sede da entidade.
O evento contou com a presença
do prefeito Luciano Almeida, do
presidente da Emdhap, Sérgio
Chaim, além dos vereadores Jo-
sef Borges e Gustavo Pompeo.

Outras 65 famílias, do bairro
Algodoal, receberão as matrículas
dos imóveis regularizados partir
de quinta-feira, 19/05. Para exe-
cução das ações de regulariza-
ção destes dois núcleos, o poder
público municipal firmou contra-
to com o Governo Federal por
meio da Caixa, que financiou os
procedimentos de legalização.

A Regularização Fundiária
tem como objetivo incorporar os
núcleos informais (passíveis de
regularização) ao ordenamento
territorial urbano. Como benefí-
cios, após a emissão das matrícu-
las, as famílias passam a ter se-
gurança jurídica na posse de seus
imóveis, ampliando o acesso ao
crédito financeiro, o que estimu-
la o desenvolvimento do municí-

Isabela Borghese

36 famílias do IAA Bananal receberam a matrícula dos imóveis

pio. Por outro lado, o município
se beneficia, também, pelo incre-
mento na arrecadação tributária.

O prefeito Luciano Almeida
lembrou que os moradores do
núcleo IAA Bananal tiveram que
esperar quase 40 anos pela le-
galização dos seus imóveis, o
que, conforme o prefeito frisou,
representa uma grande falha
das administrações anteriores.
"Não adianta lançar novos lo-
teamentos no município sem
entregar primeiro o que é de di-
reito aos moradores dos núcleos
mais antigos. Vamos nos esfor-
çar para, nos próximos dois anos,
conseguirmos realizar a regulari-
zação fundiária num ritmo mais
acelerado", frisou Luciano.

Sérgio Chaim destacou que
a atual administração já entre-
gou mais de 500 matrículas de
imóveis desde o início de 2021 e
que a previsão para o ano de
2022 são 700 matrículas, sendo
400 concedidas até o final do 1º
semestre e outras 300 no 2º se-
mestre. "Destaco neste processo
todo a minha equipe da Emdhap,
que tem atuado com medidas
urbanísticas, jurídicas, ambien-
tais e sociais para agilizar esse
processo", comentou Chaim.

ALEGRIA – A moradora
Edna Aparecida Crisóstomo Bor-
ges lembrou que a ocupação in-

formal da área do IAA começou
em 1982, quando existiam apenas
cinco famílias no local. Ela disse
que, neste período, o núcleo cres-
ceu e os moradores receberam até
algumas ameaças da iniciativa
privada para que abandonassem
a área e que mudassem para o
bairro Bosque dos Lenheiros.
“Lutamos muito para chegar até
aqui! Conseguir a matrícula do
meu imóvel era o que eu mais de-
sejava! Agora só saio daqui quan-
do Jesus quiser", disse Edna.

Quem também compartilhou
esse histórico de luta foi Maria

Aurora Gonçalves, uma das mo-
radoras mais antigas. Ela lem-
brou que, para ter água e esgoto
no local, junto com seus vizinhos,
em ritmo de mutirão, cavaram
uma enorme vala por quase 1 se-
mana de trabalho, que foi com-
plementado pela participação do
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto). "Hoje é um dia
muito alegre! Aqui eu criei os
meus cinco filhos e agora ajudo
meus netos. Com a legalização te-
nho a segurança de poder perma-
necer para sempre no meu canti-
nho", revelou Maria Aurora.

LGBTQIA+LGBTQIA+LGBTQIA+LGBTQIA+LGBTQIA+

Solenidade destaca lutas
e avanços da comunidade

O 17 de abril é um marco
importante para o movimento
LGQTQIA+. Neste dia, há 32
anos, a homossexualidade pa-
rou de ser considerada doença
pela Organização Mundial de
Saúde e deixou de compor, ao
lado de outras patologias, a Clas-
sificação Estatística Internacio-
nal de Doenças e Problemas Re-
lacionados com a Saúde (CID).

Ao longo dos anos, a data foi
ganhando novos significados e
contornos e, em 2005, passou a
ser adotada mundialmente como
o "Dia da Luta Contra a Homofo-
bia". Em Piracicaba, ela foi incluí-
da no calendário oficial em 2011,
por meio da lei lei 7016, de 17 de
maio de 2011 e, dez anos à frente,
em 2021, passou a ser oficialmen-
te celebrada na Câmara Munici-
pal de Piracicaba com a criação do
decreto legislativo decreto legisla-
tivo 3/2021, de autoria da verea-
dora Sílvia Morales (PV), do Man-
dato Coletivo “A Cidade é Sua”

A reunião solene deste ano,
realizada na noite desta terça-fei-
ra (17) na Câmara Municipal de
Piracicaba, no Salão Nobre “Helly
de Campos Melges”, foi conduzi-
da pelo vereador Gilmar Tanno
(PV) que, ao ler um artigo escrito
pela psicóloga Juliana Spinelli Fer-
rari, destacou: “podemos enten-
der a homofobia, assim como as
outras formas de preconceito,
como uma atitude de colocar a
outra pessoa, no caso, o homos-
sexual, na condição de inferiori-
dade, de anormalidade, baseada
no domínio da lógica heteronor-
mativa, ou seja, da heterossexu-
alidade como padrão, norma”.

O vereador ainda lembrou
que a homofobia pode ser enten-
dida como expressão que busca a
“hierarquização das sexualida-
des” e lembrou, com base no tex-
to da psicóloga, da importância
em se “compreender a legitimida-
de da forma homossexual de ex-
pressão da sexualidade humana."

Thiago Franco, presidente da
Comissão de Diversidade Sexual
da OAB – 8ª Subseção Piracicaba,
que participou da composição da
mesa da solenidade, leu o artigo
primeiro da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que pre-
coniza que “todos os seres huma-
nos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dota-
dos de razão e consciência e de-
vem agir em relação uns aos ou-
tros com espírito de fraternidade”.

Para ele, é premente que as
pessoas não apenas deixem de ser
preconceituosas com aqueles cuja
sexualidade não é a majoritária,
mas principalmente que conde-
nem todo e qualquer comporta-
mento preconceituoso: “não deve-
mos apenas não ser ‘LBGTfóbicos'.
Todos e todas devemos ser
'antiLGBTfóbicos'.Todas as pesso-
as devem levantar a abandeira do
amor e respeitar as diferenças, e
a palavra dignidade deve nela es-
tar sempre presente”, disse.

O representante da Smads
(Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social),
Fernando Monteiro Camargo, que
ao lado de Gilmar Tanno e Thia-
go Franco também participou da
condução da cerimônia, destacou
que “é muito importante que,
hoje, nesta Casa, estejamos aqui
fazendo essa solenidade. Isso é
muito representativo, e a repre-
sentatividade importa bastante”.

Ele ainda lembrou que a
pasta, por meio do seu recém-
criado Núcleo de Ação Perma-
nente, tem elaborado uma pro-
gramação para capacitar seus
servidores para tratarem da te-

Davi Negri

Reunião Solene alusiva ao "Dia Municipal de Combate à Homofobia"
reconheceu o trabalho de artistas piracicabanos sobre a temática

mática, por ele considerada
“fundamental nos dias de hoje”.

HOMENAGEADOS - Na
cerimônia deste ano, dois artis-
tas piracicabanos que desenvol-
vem trabalhos audiovisuais e
cênicos relacionados à questão
de sexualidade e gênero foram
reconhecidos pela Câmara: o film-
maker, produtor audiovisual e ra-
diofônico Alexsandro Vasconce-
los Stênico e o dramaturgo, ro-
teirista e ator Marcelo Oriani.

Antes da entrega dos qua-
dros alusivos à solenidade, fo-
ram exibidos trechos do monó-
logo teatral em formato de cine-
ma "Porco-Espinho", escrito por
Oriani, e do documentário “O
armário não é o nosso lugar”,
produção dirigida por Alexsandro
e que terá seu lançamento presen-
cial no dia 30 de agosto, no Tea-
tro Municipal Dr. Losso Netto.

Alexsandro Stênico, que já foi
estagiário na RádioCâmaraWeb do
Departamento de Comunicação da
Casa, disse estar lisonjeado em
participar da cerimônia, desta vez
não como estagiário, mas como
um dos homenageados: “é muito
gratificante quando você vê as suas
ações, projetos e militâncias ga-
nhando reconhecimento. Você re-
cebe a validação de que você está
no caminho certo e fazendo algo
de bom para a sociedade”, disse.

Para o homenageado, “as
questões envolvendo a comunida-
de LBGTQIAP+ estão sendo cada
vez mais discutidas. Porém, ainda
precisamos que mais discussões,
homenagens e produtos artísticos
sejam feitos para que nós conquis-
temos o direito de sermos quem
somos, sem sofrermos com atitu-
des que nos condenam, nos vio-
lentam e nos excluem de espaços
sociais e do mercado de trabalho”.

Alexsandro ainda lembrou
que “dentro da nossa própria
comunidade existem grupos que
encontram mais dificuldades
em viver, existir e ocupar espa-
ços”, e citou como exemplo os
“corpos trans”. De acordo com
ele, o Brasil é o país que mais
mata transexuais no mundo.

A violência também foi lem-
brada no discurso do outro ho-
menageado da noite, Marcelo
Oriani, que contou que, quando
pequeno, era agredido por seu
pai a pretexto de “conserta-lo”.

“Eu lembro que, em casa, eu
sempre ouvia: ‘senta que nem ho-
mem, fala que nem homem, se
comporte como homem’. Eu apa-
nhava muito em casa do meu pai,
e eu lembro que eu sempre ouvia
minha mãe falando: ‘ele faz isso
porque ele te ama’. A minha pri-
meira forma de afeto e amor pa-
terno foi a violência. Isso me mar-
ca muito. É muito difícil crescer e
devolver afeto para o mundo
quando você é educado por meio
da violência o tempo inteiro, e o
tempo inteiro não te permitem ter
orgulho do que você é”, falou.

Para o artista piracicaba-
no, as agressões do passado
atualmente ecoam em suas
obras: “hoje, eu consigo perce-
ber que o meu trabalho é todo
voltado para a violência, pois
eu fui educado por meio dela”,
e ponderou que, para a comuni-
dade LGBTQIA+, o simples ato
de existir já é uma forma de re-
sistência: “para além das home-
nagens ou qualquer tipo de coi-
sa, o maior ato político que eu
acho que uma pessoa LGBT pode
fazer é se manter viva. Eu acho
que as homenagens elas são
importantes, mas se manter
vivo é o primeiro ato político que
qualquer pessoa pode fazer”.
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Ação evidencia Dia da Luta Antimanicomial
Sessenta pessoas atendidas

pela Rede de Atenção Psicosso-
cial (RAPS), vinculada à Secre-
taria Municipal de Saúde, par-
ticiparam ontem, 18, de uma
manhã diferente na Chácara
Brasil, Cooperativa Agrícola que
fomenta o cultivo de alimentos
orgânicos junto à comunidade
piracicabana. Os pacientes pu-
deram participar de atividades
lúdicas e pedagógicas junto à
natureza como forma de eviden-
ciar a data de 18 de maio, quan-
do se celebra o Dia Nacional da
Luta Antimanicomial no Brasil.

Conforme explicou Vandrea
Novello, coordenadora da RAPS,
todos os anos, nessa data, profis-
sionais da RAPS e afins, com os
pacientes e familiares desenvolvem
atividades ressignificando a
data, como forma de ampliar a
visibilidade sobre as temáticas
importantes à Saúde Mental.
“Estamos gratos pelo convite que
recebemos da Chácara Brasil e da
possibilidade de oferecer aos usu-
ários do serviço uma manhã di-
vertida, prazerosa e que contribuiu
muito para o processo de inclusão
social e cidadania”, enfatiza.

Para o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, a data significa
lembrar que todo cidadão tem o
direito de viver em sociedade e re-
ceber cuidado e tratamento dig-
nos. “Essa luta é um processo his-
tórico de defesa dos direitos hu-
manos e busca da cidadania de

Cerca de 60 pessoas participaram de ação na manhã de ontem, dia 18

Justino Lucente/CCS

pessoas em sofrimento psíquico. A
atividade de hoje mostrou a im-
portância de se olhar e lutar pelo
bem destes pacientes. Só temos a
agradecer a nossa coordenação e
à Chácara Brasil pela oportunida-
de que deram aos nossos pacien-
tes nesta manhã”, completou.

LUTA – Vandrea reforça
que, por séculos, as pessoas em
sofrimento psíquico foram exclu-
ídas da sociedade e tratadas em
sistema próximo aos prisionais.

“Por isso é importante marcar
esta data, pois foi a partir da re-
forma psiquiátrica e do movimen-
to da luta antimanicomial que
aconteceu a mudança da atenção
e cuidado às pessoas em sofri-
mento mental e aos usuários de
álcool e outras drogas”, disse.

A DATA – Em 18 de maio,
é comemorado, em todo o país, o
Dia Nacional da Luta Antimani-
comial. Organizado por diversos
movimentos sociais, grupos, co-

letivos e entidades, o dia é de ce-
lebração e de luta em espaços pú-
blicos, serviços de saúde mental
e universidades. A data marca
as mobilizações em torno do fe-
chamento de manicômios e a for-
malização de novas legislações,
a implantação da rede de saúde
mental e atenção psicossocial e da
instauração de novas práticas em
um importante movimento de
Reforma Psiquiátrica Brasileira,
uma referência internacional.

AAAAATIVIDADESTIVIDADESTIVIDADESTIVIDADESTIVIDADES

Saúde realiza palestras para celebrar o Dia da Enfermagem
Hoje, 19, e amanhã, 20, a

Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Saú-
de, realiza duas palestras em ho-
menagem ao Dia Internacional da
Enfermagem, celebrado na últi-
ma quinta-feira, 12/05. As pales-
tras são gratuitas, voltadas aos
profissionais da enfermagem da
cidade de Piracicaba e ocorrerão
no Anfiteatro da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (rua Cristia-
no Cleopath, 1902 – Alemães).

Hoje, 19, a partir das 14h,
Wilza Carla Spiri, professora-asso-
ciada do Departamento de Enfer-
magem da Faculdade de Medici-
na da Unesp-Botucatu/SP, vai
abordar o tema Uma Voz para Li-
derar - Investimento na Enferma-
gem e Respeito aos seus Direitos
para Garantir a Saúde Global.

Na sexta-feira, 20/05, às

13h30, José Isaias Costa Lima,
enfermeiro e mestre em Direito da
Saúde e secretário de Saúde Públi-
ca do Município de Praia Grande/
SP, abordará o tema Enfermagem
do Século XXI: Valorização e Bus-
ca do Conhecimento Profissional.

A idealização destas ativida-
des é de responsabilidade dos De-
partamentos de Atenção Básica
(DAB) e Atenção Secundária (Es-
pecialidades), vinculados à Pasta
da Saúde. Também estão previs-
tas atividades de alongamento,
relaxamento e massagens para os
profissionais da enfermagem.

DATA – O Dia Internacio-
nal da Enfermagem é celebrado
mundialmente desde 1974, a par-
tir da decisão do Conselho In-
ternacional de Enfermeiros. A
escolha do dia 12/05 se baseou
na data de nascimento da britâ-

nica Florence Nightingale, con-
siderada a "mãe" da enfermagem
moderna. Conta a história que
Florence decidiu ser enfermeira
aos 17 anos e, quando o Reino
Unido entrou na guerra da Cri-
meia (1853 a 1856), ela foi para o

campo de batalha para cuidar
dos feridos. Quatro anos mais
tarde, ela fundaria a primeira Es-
cola de Enfermagem do mundo,
na Inglaterra. No Brasil, a en-
fermagem passou a ser uma data
comemorativa em 1938.

Divulgação

Secretário de Saúde de Praia Grande, José Lima ministra palestra
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A SAÚDE COMEÇA PELA BOCA
A ideia de que a saúde geral começa pela

boca é essencial para evitar desde doenças
como a cárie, a gengivite e a periodontite, até
patologias como o câncer bucal. Quem reforça
isso é a cirurgiã-dentista Sofia Takeda Uemura,
habilitada em odontologia hospitalar, mestre em
odontologia e doutora em ensino de ciências.

Ela explica que a periodontite – ou doença
periodontal – é uma doença inflamatória que
atinge os tecidos de suporte dos dentes (liga-
mento periodontal e o osso), podendo causar
reabsorção óssea, retração da gengiva, mobili-
dade e até perda dos dentes. Além disso, Sofia
chama a atenção para quadros mais graves,
com sérias consequências para o organismo,
como a endocardite bacteriana, que é uma com-

plicação causada por bactérias oriundas de in-
fecção bucal que podem se espalhar na corren-
te sanguínea e se alojar nas válvulas cardíacas,
comprometendo o funcionamento do coração.

Outro exemplo citado é o câncer bucal.
Seu aparecimento é favorecido pelo uso de
tabaco e álcool. Identificado e diagnosticado
pelo cirurgião-dentista e cuidado pelo onco-
logista, o câncer bucal tem maior chance de
eficácia no tratamento quando descoberto na
fase inicial. De acordo com o Instituto Nacio-
nal de Câncer – INCA, no triênio de 2020/2022,
a estimativa de novos casos de câncer de boca
é de 15 mil por ano, sendo os homens com
idade superior a 50 anos o público mais afe-
tado (70% dos casos diagnosticados).
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Doação de Leite: uma forma
de compartilhar o amor
Para defender e incentivar a amamentação, o HFC há 16 anos
criou o Banco de Leite Humano, o primeiro de Piracicaba e região

Amamentar é um ato único
de amor entre mãe e filho. É a
melhor entrega de carinho e saú-
de que um bebê pode receber, pelo
menos esse é o sentimento da nu-
tricionista Luciana Tavares e mãe
da pequena Letícia. “Eu sempre
soube da importância da ama-
mentação, justamente por ser nu-
tricionista. Eu tenho uma produ-
ção grande de leite e tinha de des-
perdiçar. Então pensei, porque
não ajudar essas mães que tem
seus bebês internados na UTI e
que precisam tanto de leite ma-
terno para se desenvolver e sair
de uma situação de risco”.

Foi assim, com o desejo de
ajudar que Luciana se tornou
uma doadora no Banco de Leite
Humano - BLH do HFC Saúde.
O único banco de leite de Piraci-
caba. Todo leite doado é oferta-
do para os bebês internados na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) neonatal do hospital.

Quem precisou receber leite
doado foi a Helena, que nasceu
prematura e precisou de cuidados
especiais na UTI Neonatal do HFC
Saúde. “Eu não pude amamentar.
Muitas outras mães também não
podem. Eu quase perdi minha fi-
lha com 20 semanas de gestação.
Ela ficou na UTI Neo por ser pre-
matura e recebeu leite de outras
mães que doaram leite materno”,
contou a mãe, Bruna Pires Ramos.

“Estou salvando vidas. Isso é
muito importante, me sinto orgu-
lhosa de poder ajudar o próximo.
Se você pode, seja uma doadora.
Além de você ajudar o próximo, você
acaba se ajudando”, disse a Lucia-
na, doadora de leite materno.

Para quem já precisou desse
ato de amor que pode ser compar-
tilhado, o sentimento é de grati-
dão. “Saber que a minha filha está

“O leite materno doado ajudou a salvar a vida da minha filha”, disse Bruna

Divulgação

tendo a oportunidade de começar
uma nova etapa, com mais saúde
me deixa muito feliz. Sou grata
pelas mães que doam leite mater-
no e ajudam a salvar vidas, como
ajudaram a salvar a vida da mi-
nha filha”, concluiu Bruna.

BANCO DE LEITE DO
HFC - Para defender e incenti-
var a amamentação, o HFC há
16 anos criou o Banco de Leite
Humano, o primeiro de Piraci-
caba e região. O setor especi-
alizado em promoção e proteção
do aleitamento materno orienta
as gestantes e as mães sobre a
amamentação e apoia essas mu-
lheres nos momentos de dificul-
dades com o aleitamento.

Diariamente profissionais re-
alizam a captação de leite huma-
no, por meio das mães que enten-
dem a importância de amamen-
tar e doam o leite materno exce-

dente para que outros bebês rece-
bam esse alimento tão saudável.
O leite doado é pasteurizado e
destinado aos bebês prematuros e
com baixo peso que estão interna-
dos na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) neonatal do HFC Saú-
de em processo de recuperação.

“Todo leite que chega da casa
das doadoras passa por um pro-
cesso rigoroso, atendendo todas as
normas da Rede Brasileira de Ban-
co de Leite Humano. O BLH do
HFC Saúde é certificado com
Selo Ouro por atender todos os
requisitos de segurança no pro-
cesso de pasteurização do leite hu-
mano”, explicou a coordenadora
do BLH, Dayane Cristina Rocha.

ESTOQUE BAIXO - O Ban-
co de Leite Humano do HFC pres-
ta toda assistência às mães sobre
amamentação, além disso conta
também com uma unidade móvel

que faz a coleta do leite materno
nas residências das mães doado-
ras, para facilitar a vida da mãe
que deseja doar. Apesar disso, a
coordenadora do BLH disse que
ainda são poucas mães que se sen-
sibilizam com a causa e se tornam
doadoras. “Hoje nós temos em
média de 22 a 24 litros de leite
doados que atende a demanda
da UTI neonatal do HFC, mas o
ideal seria se conseguíssemos de
80 a 100 litros por mês. Infeliz-
mente essa é a nossa realidade”.

Ainda falta conscientização
sobre esse ato de compartilhar
amor, o leite materno ajuda a
salvar vidas. “Se todas as mães
que estão amamentando sou-
bessem que o leite dela é capaz
de salvar a vida de uma crian-
ça, certamente teríamos mais
mães ativas doando leite mater-
no”, disse a coordenadora.

O SindBan promoveu um en-
contro na noite desta segunda-
feira, 16, que reuniu bancários de
sete bancos, nove cidades e 27
agências para debater assuntos li-
gados à campanha salarial deste
ano e à organização sindical.

O evento contou com a par-
ticipação remota do presidente
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de
Crédito (Contec), Lourenço
Ferreira do Prado que traçou
o cenário político e econômico
em que se dará está campanha
e as ações já desenvolvidas.

O presidente da Federação
dos Bancários de São Paulo e Mato
Grosso do Sul (Feeb-SP/MS), Davi
Zaia, também contribuiu com a
reunião de forma online que fez
uma análise de conjuntura. Em
ambas as intervenções, a grande
preocupação é com o desenrolar
das eleições e seus impactos na eco-
nomia e nas relações sociais.

A defesa da Democracia, das
liberdades democráticas, manu-
tenção dos direitos e respeito ao
resultado das urnas devem bali-
zar nossas ações política, promo-
vendo o debate e apoiando as
candidaturas que se comprome-
tam com essas preocupações.

ENCONTRO POR BAN-
COS – A segunda parte da reu-
nião foi dedicada aos encontros
por bancos. Os relatos sobre a pres-
são por metas são assustadores.
Foram ainda aprovadas 12 priori-

BBBBBANCÁRIOSANCÁRIOSANCÁRIOSANCÁRIOSANCÁRIOS

SindBan define pauta
da campanha salarial

Divulgação

Encontro aconteceu na noite de segunda-feira (16)

dades que devem nortear a cam-
panha salarial de 2022: 1. Defesa
do Emprego; 2. Aumento real e
PLR; 3. Aumento maior do VA e
VR; 4. Teletrabalho; 5. Saúde e con-
dições de trabalho; 6. Terceiriza-
ção; 7. Sindicalização e acesso às
reuniões virtuais; 8. Crédito com
juros baixos para impulsionar o
crescimento econômico e a distri-
buição de renda; 9. Defesa dos ban-
cos públicos; 10. Defesa da demo-
cracia; 11. Nenhum direito a me-
nos; e 12. Apoiar candidaturas que
defendam direitos, bancos públicos
e a pauta da classe trabalhadora.

CONFERÊNCIA – Foram
eleitos os delegados e delegada para
a Conferência Interestadual dos
Bancários, nos dias 24,26 e 27 de
maio em São José do Rio Preto. Se-
gue a relação: Banco do Brasil –
Paschoal Verga Junior; Caixa Eco-
nômica Federal - Murici Tondato;
Bradesco - Aldo Fio Rocha e Agnal-
do Roncasaglia; Santander – Ange-
la Savian e Letícia Françoso; Ita
Unibanco- Paiva e Cesar Nascimen-
to; e Pan – João Possebon Neto.

DIRETORIA – Com o li-
cenciamento do presidente do
SindBan, José Antonio Fernan-
des Paiva, que concorrerá a uma
vaga na Câmara Federal, foi re-
alizada redistribuição dos cargos
da diretoria do Sindicato. A par-
tir de 2 de junho, Angela Savian
assume interinamente a presi-
dência. A vice-presidência esta-
rá a cargo de Carlos Silva (Kako).

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Prefeitura conclui reforma da
cobertura da UPA Piracicamirim

Na tarde de ontem, 18, a Pre-
feitura de Piracicaba, por meio
das Secretarias Municipais de
Saúde (SMS) e Obras (Semob),
concluiu a obra de reforma da
cobertura da Unidade de Pronto
Atendimento Dr. Fortunato Los-
so Netto, a UPA Piracicamirim. A
intervenção foi entregue antes do
prazo estipulado, que era 21/05.
Esta ação é uma antiga reivindi-
cação da população, já que o es-
paço não recebe intervenção ade-
quada há cerca de dez anos.

“É uma intervenção impor-
tante para melhorar o atendi-
mento na unidade. Paralelo a
isso, estamos tramitando novas
obras na unidade. Começamos
por essa ação urgente na cober-
tura e, em breve, vamos abrir nova
licitação para reforma completa
da unidade”, explica Filemon
Silvano, secretário de Saúde.

A reforma total da cobertu-
ra da UPA Piracicamirim é uma
ação da SMS e Semob, com in-
vestimento de R$ 266.359,83,
sendo a obra executada pela em-
presa Carrone & Carrone LTDA.
O projeto contemplou a substi-
tuição de todas as telhas que
eram de fibrocimento por telhas
metálicas em alumínio com pin-

tura da face superior branca –
que ajuda na diminuição da
temperatura –; substituição e ma-
nutenção de calhas, rufos e pinga-
deiras; e redirecionamento da tu-
bulação do telhado – reduzindo a
quantidade de água despejada na
área de luz do prédio ampliado –,
direcionando para área externa,
minimizando, assim, problemas
de alagamento dentro da UPA
em dias de fortes chuvas.

Além da reforma da cobertu-
ra, foram concluídas recentemen-
te as obras internas nas quais o
setor de manutenção e obras da
Secretaria de Saúde realizou pe-
quenas intervenções de alvenaria,
remoção de infiltrações e mofo,
além de pintura interna de toda
unidade. Com a conclusão das
obras da cobertura, a parte exter-
na da unidade também receberá
nova pintura nos próximos dias.

Atualmente, a UPA Piracica-
mirim realiza atendimento de ur-
gência e emergência e tem dispo-
níveis 35 leitos de observação
(24h), sendo 11 femininos, dez
masculinos, 11 de pediatria e três
de emergência (SE). Além disso, a
unidade ainda tem sete leitos para
atendimento para pacientes com
síndrome respiratória (Covid-19).

Justino Lucente/CCS

Nos próximos dias será realizada a pintura externa da unidade

O compromisso com a sus-
tentabilidade permeia os traba-
lhos desenvolvidos pelas unida-
des operacionais da Aegea Sane-
amento, holding que busca me-
lhorias contínuas na qualidade
de vida de milhares de pessoas
que habitam os municípios onde
atua. Além dos investimentos
constantes em infraestrutura
para a universalização do servi-
ço de saneamento básico, a Ae-
gea também concentra esforços
na redução de perdas de água e
no consumo de energia limpa.

A partir do segundo semestre
de 2022, as concessionárias Mi-
rante e Águas de Matão, localiza-
das nas cidades de Piracicaba e
Matão (interior de São Paulo), irão
operar com uma parte significati-
va de energia fotovoltaica (solar),
fruto de parceria entre a Regional
SP da Aegea Saneamento, admi-
nistradora das concessionárias, e
a Raízen, empresa integrada de
energia e que possui mais de 20
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Aegea Sanameanto e Raízen firmam parceria para uso de energia limpa
usinas de energia renovável em
diferentes regiões do país, sendo 3
delas no Interior de São Paulo.

“Na Raízen, acreditamos que
o futuro da matriz energética na-
cional está na valorização de fon-
tes sustentáveis e, por isso, refor-
çamos, em todos os movimentos
de negócios, o papel de protago-
nista na transição energética. A
parceria com diferentes empresas
e negócios é a solidificação da
nossa crença de que a energia do
futuro é parte fundamental da
nossa atuação”, declarou Frede-
rico Saliba, vice-presidente de
Energia e Renováveis, da Raízen.

Duas usinas de energia foto-
voltaica, uma para cada unidade,
serão instaladas pela Raízen na
cidade de Taquaritinga (interior
de São Paulo). Cada usina ocupa-
rá área de 82 hectares onde serão
dispostos seis mil painéis para cap-
tação da luz solar. De acordo com
o engenheiro da Aegea Saneamen-
to, Emerson Santana Rocha, a ca-

pacidade de geração de energia em
cada usina é de 100MWh/mês.
“Essa energia daria para abaste-
cer o equivalente a 700 residênci-
as. Levando em conta as duas usi-
nas, seriam aproximadamente
1.400 residências”, contabiliza.

A energia solar representa
um modo de produção energéti-
ca renovável, sem praticamente
nenhum impacto ambiental. Por
isso, algumas unidades da Ae-
gea já operam também com ener-
gia solar. “A parceria da Regio-
nal SP com a Raízen segue mo-
delo de outras unidades do gru-
po. Hoje temos 18 com contratos
similares em operação ou em
implantação nos estados do
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande
de Sul, Espírito Santo, Amazo-
nas, Piauí e Maranhão, além de
São Paulo”, observa Emerson.

A iniciativa integra o pilar
ambiental da política de susten-
tabilidade da Aegea Saneamen-

to. Fazem parte desse pilar a
gestão dos aspectos e impactos
associados às atividades desen-
volvidas pelo grupo; busca con-
tínua pela eficiência energéti-
ca; utilização sustentável dos
recursos naturais, em especial
da água; e melhoria contínua
do desempenho ambiental.

A diretora presidente da Mi-
rante e da Águas de Matão, Silvia
Leticia Tesseroli, comemora mais
essa conquista na busca incansá-
vel por soluções sustentáveis.
“Faz parte da cultura empresari-
al incentivar a inovação e a pre-
servação dos recursos naturais.
Neste caso em especial, as fontes
fotovoltaicas permitem que haja
uma produção energética sem
qualquer descarte de CO2 na at-
mosfera e utilização de combus-
tíveis fósseis. A partir do uso de
energia limpa e renovável, contri-
buímos diretamente para o meio
ambiente e esse é um dos nossos
maiores legados”, afirma Silvia.
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Câmara promove ação de conscientização no trânsito
Chamar a atenção da socie-

dade para o alto índice de mortes
e feridos no trânsito em todo o
mundo é o objetivo do Maio Ama-
relo, um movimento internacional
de conscientização para redução
de sinistros no trânsito. A Câma-
ra Municipal de Piracicaba, por
meio do gabinete do vereador An-
dré Bandeira (PSDB), irá promo-
ver uma ação de conscientização
sobre o Maio Amarelo cujo tema é
“Juntos salvamos vidas”.

A ação será realizada na pró-
xima quarta-feira (25), a partir
das 17h30, no semáforo localiza-
do na Avenida Independência,
2.805, no bairro Cidade Alta. No
local, será feita panfletagem e
uma ação com placas nos mo-
mentos em que o sinal ficar ver-
melho. A Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urba-

na, Trânsito e Transportes), o
Corpo de Bombeiros, o Tiro de
Guerra, ciclistas e pedestres foram
convidados para participar da ação.

“Essa é mais uma ação com o
objetivo de informar e conscienti-
zar sobre os cuidados para evitar
acidentes de trânsito. A cada mi-
nuto, uma pessoa fica com seque-
la pelo resto da vida em decorrência
de um acidente de trânsito. Assim
como aconteceu comigo, que hoje
estou numa cadeia de rodas, devi-
do a sequela de um acidente”, de-
clarou o vereador André Bandeira.

O vereador é autor do decre-
to legislativo 13/2016 que dispõe
sobre a participação da Câmara
Municipal de Piracicaba no even-
to “Maio Amarelo”.  Anualmente,
no mês de maio, André Bandei-
ra realiza ações de conscientiza-
ção alusivas ao Maio Amarelo.

Davi Negri

Panfletagem e ação com placas será realizada na
próxima quarta-feira (25), na Avenida Independência
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Banco de Remédios atende
as entidades assistenciais
Além da doação de medicamentos, a Associação aceita contribuições financeiras
por meio das operações bancárias para manutenção de suas atividades

Fala rapaziada, tudo bem
com vocês? Vamos bater
mais um papo informativo
sem preconceito? Então, que-
ro falar com vocês hoje so-
bre a importância da ciência
e da vacinação. Durante as
minhas conversas do dia a dia
o que o pessoal mais me per-
gunta é: como assim a ciên-
cia desenvolve uma vacina
em tão pouco tempo contra
a COVID-19 e por que não
tem vacina contra AIDS?

Essa dúvida do pessoal
procede, afinal, a AIDS - Sín-
drome da Imunodeficiência
Adquirida, foi registrada
pela primeira vez nos Esta-
dos Unidos, em 1981, e, dois
anos mais tarde, foi identi-
ficado o HIV, vírus da imu-
nodeficiência humana, que
provoca a doença. Então, se
a humanidade convive com
o HIV por mais de 40 anos
e em apenas 4 meses a ci-
ência conseguiu desenvol-
ver uma vacina comprova-
damente eficiente contra
a COVID-19, é absoluta-
mente normal que surjam
estes questionamentos.

EXPLICA PRA GENTE,
PAULO SOARES!
Acontece que o HIV é o

vírus mais cheio de truques
que a ciência já enfrentou.

Porque em primeiro lu-
gar o alvo que ele escolhe
para atacar no nosso orga-
nismo é a célula responsável
por coordenar nossa defesa.

Eu vou fazer uma com-
paração bem simplificada
pra melhor explicar: eu com-
paro justamente a resposta
imunológica como uma or-
questra em que cada músi-
co tem o seu instrumento e
quem coordena a orquestra
é o maestro, ou melhor, a
célula infectada pelo HIV. A
partir de então, essa célula
deixa de funcionar adequa-
damente ou ela some por-
que é destruída pelo vírus ou
pelo sistema imunológico.

É neste ponto que o indi-
víduo infectado fica vulnerá-
vel e suscetível a muitas in-
fecções. Mas, o HIV além de
fazer esse estrago na respos-
ta imunológica e dificultar as
defesas do organismo contra
ele, tem mais uma caracte-
rística marcante: é um vírus
que se replica muito, mutan-
te e veloz, ele está o tempo
todo mudando alguma coisa.

MAIS UMA
CARACTERÍSTICA
DO VÍRUS HIV
Vou contar pra vocês uma

característica peculiar do ví-
rus HIV: em sua superfície
esses vírus possuem estru-
turas semelhantes a espi-
nhos, se parecem até um
pouquinho com os desenhos
que vemos por ai do corona-
virus, com aquelas pontinhas.
Esses são os pontos de en-
contro do vírus HIV com as
células,  eles são as chaves
que abrem as portas das cé-
lulas para o vírus entrar.

Se a ciência conseguisse
bloquear essas chaves a en-
trada do vírus nas células se-
ria impedida. Acontece que o
vírus HIV muda essa chave o
tempo inteiro e continua
abrindo as células e os anti-
corpos que iriam bloquear

Por que
não existem

vacinas
contra o HIV?

essas chaves não funcionam
no próximo vírus. Então, é
como se o sistema imunoló-
gico estivesse sempre corren-
do atrás do vírus, é uma eter-
na briga entre gato e rato.

Nós temos uma resposta
imunológica extremamente
potente contra o vírus, mas
isso dura algum tempo por-
que o vírus muda tanto que
a próxima geração de vírus
que vai aparecer aquele na-
quele organismo de repen-
te já tem uma mudança na-
quele momento que faz com
que ele fique resistente na-
quela resposta imunológica.

VÍRUS MUTANTE
E PERIGOSO
O fato é que infelizmen-

te até o organismo perceber
que o vírus mudou e come-
çar a produção de mais an-
ticorpos adequados para
aquele novo vírus, já surge
uma nova geração adiante
de vírus mais adaptada as
novas mudanças, então, é
uma eterna corrida sem fim
que o rato sempre leva a
melhor do que o gato e a
gente corre atrás do vírus e
não consegue bloqueá-lo.

HÁ ESPERANÇA,
PAULO SOARES?
Sim! Felizmente, em

março deste ano alguns ve-
ículos de notícias nacionais
e internacionais nos trazem
a informação de que nos Es-
tados Unidos, o Instituto Na-
cional de Alergia e Doenças
Infecciosas (Niaid) começou
a testar três fórmulas dife-
rentes de uma vacina de
mRNA (RNA mensageiro)
contra o HIV em humanos.
Os imunizantes usam a
mesma tecnologia das va-
cinas contra a covid-19.

Apelidado de HVTN 302,
o estudo clínico de Fase 1
para uma vacina de mRNA
contra o HIV deve ser con-
cluído até o mês de julho de
2023. Inicialmente, cerca de
100 voluntários saudáveis
devem ser recrutados para a
pesquisa que busca imunizar
contra o vírus da Aids.

Eu acredito que encon-
trar uma vacina contra o HIV
é um desafio científico de-
safiador. E graças ao suces-
so das vacinas seguras e al-
tamente eficazes contra a
covid-19, agora a ciência
terá uma excelente oportu-
nidade de aprender se a
tecnologia de mRNA pode al-
cançar resultados semelhan-
tes contra a infecção pelo HIV.

E, nós? Nós estamos na
torcida aqui.

E ENQUANTO A
VACINA NÃO VEM?
Enquanto a vacina não

vem nós seguimos aqui re-
petindo as mesmas orienta-
ções: previna-se sempre e
em caso de dúvidas, realize
os testes rápidos de identifi-
cação e se positivo, inicie
imediatamente o tratamento.

Seguindo esse protocolo
corretamente, a qualidade de
vida é assegurada.

———
Paulo Soares, funda-
dor e presidente do
CAPHIV (Centro de
Portadores de HIV/
AIDS e Hepatites Virais)

Você sabia que aquele remé-
dio que está parado na "farmaci-
nha" da sua casa, esperando para
ser usado sabe-se lá quando, pode
ajudar outras pessoas? Piracicaba
conta com a Associação Solidária
Banco de Remédios Dom Eduar-
do Koaik, atualmente localizada
no Lar dos Velhinhos (Av. Torqua-
to da Silva Leitão, 615 - São Di-
mas), a qual recebe doações de to-
dos os tipos de medicamentos.

“Nossa única solicitação é
que o remédio a ser doado não
esteja vencido, para que, de fato,
possa ser usado por outra pes-
soa”, explica Selma Ferrato, vo-
luntária da entidade desde
2013. Ao chegar ao Banco de Re-
médios, os medicamentos pas-
sam por triagem para a devida
organização e, posteriormente,
são entregues a famílias de bai-
xa renda e entidades assistenci-
ais que procuram a associação.

“É sempre necessária a
apresentação da receita médica,

para que o remédio possa ser re-
passado”, esclarece a voluntá-
ria. De acordo com ela, a Asso-
ciação Solidária Banco de Remé-
dios Dom Eduardo Koaik, co-
mandada por um farmacêutico e
mais de 30 voluntários, ajuda di-
ariamente cerca de 80 pessoas.

Marília Cury

A voluntária Selma Ferrato e o farmacêutico Rodolfo Sena recebem doações no Banco de Remédios

“E esse número aumenta,
conforme a falta de medica-
mentos na rede de saúde. Por
isso, é muito importante doar.
Quem não tiver remédios tam-
bém pode ajudar, por meio de
contribuições financeiras”.

Além da doação de medica-

mentos, a Associação aceita
contribuições financeiras por
meio das operações bancárias
PIX (CNPJ 44.689.855/0001-47)
e depósito/transferência (Banco
do Brasil, agência 0056-6, con-
ta corrente 125.084-1), para
manutenção de suas atividades.

SSSSSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOS

Prefeitura finaliza reforma
da parte elétrica do Engenho

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Obras (Semob), finalizou
a reforma da parte elétrica do
Engenho Central. O serviço foi
necessário para atualizar redes
e equipamentos elétricos que es-
tavam depreciados e também
devido a furtos de fiação. O va-
lor da obra foi de 754.986,99.

De acordo com a Semob, foi
realizada reforma parcial da rede
elétrica aérea classe de 15KV, com
substituição e instalação de ca-
bos, chaves, cruzetas e para-rai-
os em rede elétrica, e da rede elé-
trica subterrânea de baixa ten-
são para atender quadros de dis-

tribuição. No valor da obra fo-
ram contemplados fornecimen-
to de materiais, mão de obra, di-
reção técnica e equipamentos.

O prefeito Luciano Almeida
vistoriou na última semana a
realização da obra e a monta-
gem da Festa das Nações. “O
Engenho Central é o ponto de
fundação da nossa cidade e
merece toda a atenção em me-
lhorias na sua estrutura. E é o
que estamos fazendo. Nós já re-
organizamos a administração
dos barracões e ampliamos o pa-
trulhamento de segurança do
espaço, além de vários outros re-
paros”, afirma Luciano Almeida.
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Vereador visita local que receberá a Associação
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC), visitou nesta segunda-
feira (16) o terreno localizado na
Avenida Pompéia, no bairro
Jardim Prezotto, que será doa-
do pela Prefeitura de Piracicaba
(SP) para a Associação Brasil
Parkinson – Núcleo Piracicaba.

Na noite desta segunda-
feira (16), durante a 18ª Reu-
nião Ordinária, foi aprovado o
Projeto de Lei 39/2022, de au-
toria do Executivo, que autori-
za o município a migrar uma
área de sua propriedade, loca-
lizada na Avenida Pompéia, da
classe de bens de uso comum
do povo para a classe de bens

patrimoniais municipais. A en-
tidade terá espaço próprio des-
tinado à construção e implan-
tação de sua sede no bairro
Pompeia, e terá prazo de 36 me-
ses para finalização das obras.

Fundada em 1992, Asso-
ciação Brasil Parkinson - Nú-
cleo Piracicaba é mais conhe-
cida pelo apelido de “Colibri”
que faz referência ao pássaro,
conhecido popularmente tam-
bém como beija-flor. Atualmen-
te a Colibri atende na rua Salda-
nha Marinho, 2295, Centro.

O terreno conta com área
total  de 862,50 m² e valor
venal de R$ 119.137,13.
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Prefeitura disponibiliza ônibus
gratuito para Festa das Nações

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Mobi-
lidade Urbana, Trânsito e Trans-
portes (Semuttran), disponibili-
za a linha 001, de forma gratui-
ta na maioria dos horários, para
atender ao público da 37ª Festa
das Nações de Piracicaba. A li-
nha vai rodar até o próximo do-
mingo, 22, com viagens do Ter-
minal Central de Integração (TCI)
- plataforma B1 - até o Engenho
Central, a cada 30 minutos.

As pessoas com deficiência
também terão transporte gratui-
tos do Elevar (mais informações
abaixo). Hoje, 19, e sexta-feira, 20,
a linha vai rodar das 17h às 23h.
A gratuidade será até às 18h.
Após esse horário, haverá cobran-
ça normal de passagens. No sá-
bado, 21, a linha 001 vai rodar
das 9h às 23h, também com gra-
tuidade até às 18h. No domingo,
22, a linha vai rodar das 9h às
19h, com gratuidade até às 18h.
A linha sairá do TCI e seguirá até
a avenida Beira Rio com desem-
barque final entre as ruas XV de
Novembro e Rangel Pestana.

RETORNO – A Prefeitura
também disponibilizará a linha
para o retorno até o TCI, com saída

da avenida Beira Rio, no ponto en-
tre as ruas XV de Novembro e Ran-
gel Pestano. Também com interva-
lo de 30 minutos entre as viagens.

Hoje, 19, e sexta-feira, 20, a
saída da avenida Beira Rio será
entre os horários de 17h15 e 23h15,
com intervalo de 30 minutos en-
tre as viagens, com gratuidade até
às 17h45. No sábado, 21, para o
retorno, a linha vai rodar das 9h15
às 23h45, com gratuidade até às
17h45. No domingo, das 9h15 às
19h15, com gratuidade até às 17h45.

Todas as informações podem ser
acessadas no site da Transporte TUPi
(https://www.tupitransporte.
com.br/) em Linhas e Itinerários.

PCDs – As pessoas com defi-
ciência (PCDs) que queiram pres-
tigiar a Festa das Nações também
serão beneficiadas com veículos do
Elevar, da Prefeitura de Piracica-
ba. Os veículos farão embarque
gratuito de pessoas com deficiên-
cia, em área no estacionamento do
posto de combustíveis 3S (avenida
Presidente Kennedy). Elas pode-
rão embarcar com um acompa-
nhante. Hoje, 19, e sexta-feira, 20,
as vans do Elevar fazem o trans-
porte das 17h às 23h. No sábado,
21, e domingo, 22, das 9h às 23h.

Assessoria Parlamentar

Thiago Ribeiro esteve no terreno que será doado para construção
da sede da Associação Brasil Parkinson - Núcleo Piracicaba

PONTE IRMÃOS REBOUÇAS
A Secretaria Municipal de
Obras (Semob), em parceria
com a CPFL, realiza reparos
na rede elétrica na ponte Ir-
mãos Rebouças, em trecho
próximo ao elevador do Mi-
rante, com uma faixa provi-
soriamente interditada no
sentido centro/bairro. A Se-
cretaria Municipal de Mobili-

dade Urbana,  Trânsi to e
Transportes (Semuttran) si-
nalizou o local. Para evitar
congestionamentos no lo-
cal, a Semuttran orienta que
os motoristas utilizem uma
rota alternativa, optando nes-
te momento pela ponte do
Lar dos Velhinhos ou mes-
mo a ponte do Morato.

Divulgação
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EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas

e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP
- RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO

- RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

JOÃO PAULO DIAS e LETICIA EMARIELLE DOS REIS SANTANA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, aju-
dante de produção, nascido em Salto do Itararé - PR, aos 26/08/
1986, residente e domiciliado na Rua José George Wached, nº
30, Parque Residencial Cambará, Rio das Pedras - SP, filho
de SANTILIO ARMANDO DIAS e de MARIA DOS SANTOS DIAS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, acompa-
nhante, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 07/10/1989,
residente e domiciliada Na Rua José George Wached, nº 30,
Parque Residencial Cambará, Rio das Pedras - SP, filha de
WILSON OLIVEIRA SANTANA e de IRENE GRAÇA DOS REIS.

JAILTON OLIVEIRA PEREIRA e SHISLEI ALVES TETÉ, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, metalúrgico,
nascido em Planaltino - BA, aos 29/07/1986, residente e domi-
ciliado Rua Rua Marino Degaspari, nº 185, Residencial Bom
Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de ANTÔNIO ALVES PEREIRA
e de MARIA FRANCISCA OLIVEIRA; e a pretendente: nacionali-
dade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Rio das Pedras
- SP, aos 27/08/1988, residente e domiciliada na Rua Ernesto
Trevizam, nº 33, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP,
filha de IVO ALVES TETÉ e de AURORA COSTA DA SILVA.

LEONARDO ROSSI DALLA COSTA e LAURA CRISTINA TARTA-
GLIA SACCARO, sendo o pretendente: nacionalidade brasilei-
ro, solteiro, empresário, nascido em Campinas - SP, aos 26/
12/1994, residente e domiciliado na Rua Waldemar Antonio
Nicolai, nº 250, Residencial Doutor Raul Coury, Rio das Pe-
dras - SP, filho de EDUARDO DALLA COSTA e de CARLA AN-
DRÉA ROSSI DALLA COSTA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, operador de negócios, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 15/06/1998, residente e domiciliada Na
Rua Waldemar Antonio Nicolai, nº 250, Residencial Doutor
Raul Coury, Rio das Pedras - SP, filha de ANTÔNIO CARLOS
SACCARO e de CRISTINA MARA TARTAGLIA SACCARO.

MARCELO PACHUK CALISTO e ISABELE PEREIRA DE SOUSA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, me-
talúrgico, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 13/10/1984,
residente e domiciliado na Rua Camilo Rosato, nº 130, Jar-
dim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de JOSÉ ADÃO
CALISTO e de MARLENE ANDRÉ PACHUK CALISTO; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nasci-
da em São José de Piranhas - PB, aos 15/11/1999, residente
e domiciliada Na Rua Camilo Rosato, nº 130, Jardim Santo
Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de JOÃO BOSCO TAVARES
DE SOUSA e de MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de cos-
tume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,19 de
maio de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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Escolas realizam “dia das famílias”
A ação da Secretaria de Educação promoveu o encontro de alunos, pais e professores num dia cheio de atividades

As escolas municipais tiveram
um dia dedicado à família no sá-
bado, 14. A ação da Secretaria de
Educação promoveu o encontro de
alunos, pais e professores num dia
cheio de atividades. Cada esco-
la escolheu o tipo de atividade
que seria realizada e optou pelo
que mais seria adequado à ida-
de dos alunos e à sua realidade.

Além dos pais poderem conhe-
cer os ambientes da escola e a roti-
na dos filhos, as ações também
envolveram atividades pelos bair-
ros, brincadeiras, personagens,

Fotos: Divulgação

teatro, palestras, cinema, poesia,
apresentação de danças e artes,
caminhadas, ginástica e ginca-
nas. E também contou com com
café da manhã, sorvetes, pipocas,
algodão-doce e muito mais.

Segundo a diretora Milena
Chabregas, da escola Maria Appa-
recida, ações como esta são impor-
tantes para melhorar a interação
entre pais e filhos, professores,
funcionários e comunidade no ge-
ral. “Cada um percebendo a im-
portância da função que eles de-
senvolvem na criança”, disse.
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Câmara de Vereadores realiza a 14ª reunião
Divulgação

OUTONO-INVERNO
Um dos eventos mais tradici-
onais que marcavam a vida
cultural de Rio das Pedras
eram os desfiles e neste ano
eles estão de volta. Nos dias
1o e 2 de junho vai haver o lan-
çamento da coleção de várias
lojas de Rio das Pedras no
Centro Pedagógico. Para
quem quiser desfilar, na pró-
xima segunda-feira, dia 23,

haverá a última seletiva antes
dos ensaios oficiais e os inte-
ressados devem ir ao Centro
Pedagógico, às 20h, para ava-
liação. Os convites estarão à
venda nas lojas participantes
também a partir de segunda-
feira. As lojas participantes
são Ótica Conceito, Caram-
bola, Lua de Mel, Ótica Riope-
drense, PicNic e Pamaste.

No próximo domingo, 22, será
realizado no Estádio Massud Cou-
ry, rodada válida pelo Campeona-
to Estadual de Futebol America-
no, organizado pela SPFL (São
Paulo Football League). Serão dois
jogos, o primeiro às 10h e o segun-
do às 14h, com a participação do
Piracicaba Cane Cutters. A vitória
garantirá a participação da equipe

Divulgação

Com a apresentação de 17 In-
dicações, um Requerimento de In-
formações e uma Moção de Pesar,
os vereadores da Câmara Munici-
pal de Rio das Pedras realizaram
a 14ª sessão ordinária da Casa de
Leis nesta última segunda (16). A
sessão contou com a presença de
todos os parlamentares e fez a vo-
tação de dois Projetos de Lei do
Legislativo e um Projeto de Reso-
lução. Dentre os Projetos de Lei,
destaca-se aquele que institui a
semana da conscientização, pre-
venção, orientação e combate ao
abuso e exploração sexual de cri-
anças e adolescentes, de autoria
da vereadora Vanessa Botam (PV).

Utilizaram a palavra na Tri-
buna Livre os vereadores Joaquim
Afonso (PSB), Vanessa Botam (PV),
Professor Geraldo (União Brasil) e
José Roberto Henrique (PSB). Em
seus pronunciamentos, os parla-
mentares destacaram suas Indica-
ções, apresentando ainda consi-
derações sobre aspectos da pres-
tação de serviços pela à população
pela Administração Municipal.

O vereador Joaquim Afonso
ao utilizar a palavra, destacou

Reunião aconteceu nesta última segunda-feira, 16

seu pedido anterior de ilumina-
ção na rotatória defronte à Es-
cola do Sem Terra, da urgência
na compra de pneus para a frota
de vans da prefeitura e da ne-
cessidade de aumento no valor
das diárias dos motoristas.

Já o Professor Geraldo em
seu pronunciamento ressaltou
suas Indicações para o bairro
Ouro Fino (limpeza e lombada) e
o pedido de rotatória nas proxi-
midades do Hospital, onde re-
centemente ocorreu acidente.

Vanessa Botam comentou
suas indicações e seu Requerimen-
to. Dentre os pedidos, está a soli-
citação para que a Secretaria do
Meio Ambiente tome providências
em relação a uma arvore de gran-
de porte na Rua Francisco Civola-
ni no bairro Luiz Massud Coury,
pois cravaram vigas para que a
mesma morresse. Também e fa-
lou sobre a o pedido para manu-
tenção dos brinquedos instalados
na área de lazer Genatti Soave.

Em relação a seu Requeri-
mento de Informações, a verea-
dora Verde destacou a necessi-
dade de esclarecimentos sobre a

aplicação do Decreto Municipal
n.º 1.912, que determina o fecha-
mento do acesso à Estrada Mu-
nicipal RDP 158, que faz divisa
com o bairro Luiz Massud Coury,
visando ações diante dos proble-
mas enfrentados pela população
do local (poeira, rachaduras, etc.).

As palavras do vereador
José Roberto Henrique (Zé do
Paulo), abordaram a interrupção
da manutenção do muro do Ce-
mitério Municipal e também deu

destaque à necessidade do rea-
juste das diárias dos motoristas.

Zé do Paulo ainda comentou
sobre serviços necessários para
afastamento de esgoto nas proxi-
midades do poliesportivo. Encer-
rou sua participação na Tribuna,
com comentários sobre a situação
da estrada de terra que vai para
Saltinho (via Sem Terra), a neces-
sidade de local adequado para des-
carte de pilhas e eletrônicos e ou-
tras solicitações comunitárias.
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Rio das Pedras recebe jogo
de Futebol Americano

piracicabana na próxima fase do
estadual (playoffs). É uma chance
que a população tem de ver este
esporte pela primeira vez sendo
praticado em Rio das Pedras. In-
gressos antecipados: R$20 e 50%
de desconto no segundo ingres-
so. No dia, preço único de R$20.
Pontos de venda: Academia Cros-
sFit e Restaurante O Saboroso.

Divulgação

RECAPE
Após o Centro, Bom Jesus,
Vitória Cezarino e Bom jardim
agora foi a vez do Bairro Bela
Vista ter várias ruas recapea-
das. A obra que inclui um total
de 8 bairros e 24 ruas chegou
às duas principais vias do
Bairro Bela Vista. As ruas Lu-
cia Kohler Segato e Trajano
Alves de Moura que são os
principais pontos de acesso

e de movimento do bairro re-
ceberam o recapeamento. A
obra ajuda no maior conforto
e segurança de quem fre-
quenta o comércio local e tam-
bém melhora o acesso dos
moradores de outras ruas.
Para as próximas semanas
está previsto que as obras
cheguem ao Bairro Vitorio
Cezarino e Massud Coury.

DESTAQUES EM AMERICANA
Rio das Pedras se destacou,
no último domingo, 15, du-
rante a segunda etapa da
ACAK, em Americana. Dos
500 atletas de mais de 50 as-
sociações, 15 eram da Wa-
shi-Kan/Sespel. Os resulta-
dos foram excelentes: Paola
- 3o lugar (kata) e 3o lugar (ku-
mite); Laura - 3o lugar (kata)
e 3o lugar (kumite); Nicholle -
3o lugar (kumite); Fábio - 3o
lugar (kumite); Phaedra - 1o

lugar (kata) e 3o lugar (kumi-
te); Micaela - 3o lugar (kumi-
te); Bianca - 3o lugar (kumi-
te); Beatriz - 3o lugar (kumi-
te); Matheus - 1o lugar (kumi-
te individual e open); e Thau-
ana - 2o lugar (kumite). Ou-
tros atletas que participaram
do evento foram Pietro, Lu-
cas, Igor, Hugo e Eduardo. A
Equipe do sensei Caio Schi-
avom teve o apoio da Prefei-
tura de Rio das Pedras.

Fotos: Divulgação

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
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, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-

ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-

nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de

altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

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

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

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –

SE – R$ 300,00

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.

Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

Vendo Terreno, com 1.400 m² no bair-
ro Paud'alho. Loteamento das Palmei-
ras, valor R$ 100 mil aceito contra-pro-
posta. Fone (19) 9.97310226, Cidinha.
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FALECIMENTOS
SRA. BENEDITA FELISDONA
DOS SANTOS SILVA faleceu
ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 81 anos, viúva do Sr.
José Sebastião da Silva. Era
filha do Sr. José Jovencio dos
Santos, e Sra. Antonia Felis-
dona da Conceição. Deixa os
filhos: Maria José, Gilvanilda,
Gilvanete, Amara, José Carlos,
José Cicero e Jeovane, deixa
também netos, bisneto e tata-
ranetos.  O seu sepultamento
deu-se ontem  as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal Vila Rezende -
Sala 2, seguindo para o Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende, onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIS CARLOS DOS SAN-
TOS CRUZ faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 58
anos de idade, casado com a
Sra. Ana de Fátima Regonha
Cruz. Era filho do Sr. José Cae-
tano da Cruz, falecido, e Sra
Almeriza Monteiro dos Santos
Cruz. Deixa filhos: Marcio Luis
da Cruz casado com Érica
Granziol da Cruz e Suelen Cruz
Sabatin casada com Marcos
Fernando Sabatin. Deixa tam-
bém, 3 netos, demais paren-
tes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Saltinho onde
o seu sepultamento deu-se
ontem ás 17:00hs, saindo a
urna mortuária do velório Mu-
nicipal de Saltinho, seguindo
para o Cemitério Municipal de
Saltinho, onde foi inumado em
jazido da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ANTONIO SILVA DOS
SANTOS faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 51
anos de idade, era casado com
Rosa Maria Correa. Era filho do
Sr. Elias Candido dos Santos e
Sra Rosentina Silva dos San-
tos. Deixa filhas: Lilian Fernan-
da Correa Santos e Fabiana
Correa Santos casada com Sa-
muel Pereira.  O seu sepulta-

mento dar-se-á hoje ás 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal Vila Rezen-
de - sala 1, seguindo em auto
fúnebre para o Cemitério da
Saudade, onde será inumado
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALCIDES MENDES DA CRUZ
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 88 anos de idade
e era casado com a Sra. Adelai-
de Mendes da Cruz. Era filho do
Sr. Pedro Mendes da Cruz e da
Sra. Rosalina Benitte, falecidos.
Deixa os filhos: Enil Antonio
Franco da Cruz casado com Eli-
sabete Pires da Cruz, Reginal-
do Franco da Cruz, já falecido,
Daniela Aparecida Franco da
Cruz casada com Alberto Fer-
reira e Roselis Franco Setten
casada com Mauricio Alexandro
Setten. Deixa netos e demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório da Saudade sala-
04, seguindo para o cemitério
da Saudade, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ACHILINO PEREIRA DE
OLIVEIRA faleceu ontem na ci-
dade de São Pedro aos 86
anos de idade Era viúvo da Sra.
Juracy Maria de Pontes Perei-
ra. Era filho dos finados Sr.
Castorino Pereira de Oliveira
e da Sra.Pedrina Carolina da
Silva. Deixa os filhos: Izaíra
Maria de Oliveira viúva de Car-
los Alberto Antonio , Janete
Maria Callegaro casada com
Carlos Wagner Callegaro ,An-
tonio Carlos Pereira de Olivei-
ra e Elizabete Maria Vieira ca-
sada com Jandiro de Castro
Vieira .Deixa netos, bisnetos e
demais parentes.O seu sepul-
tamento deu se ontem ás 14:30
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de São Pedro
seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )

FALECIMENTOS
SRA. MARIA JOSE FARHAT PE-
REIRA faleceu anteontem, na
cidade de São Pedro/SP, conta-
va 84 anos, filha dos finados Sr.
Abdalia Farhat e da Sra. Caroli-
na Bertolini Farhat, era viúva do
Sr. Sebastião Nunes Pereira;
deixa os filhos: Luis Antonio, já
falecido; Ana Aparecida Pereira
Veronez, casada com o Sr. Oda-
ir Veronez; Carolina Aparecida
Pereira Carrara, casada com o
Sr. Benedito Luis Carrara e
Rita de Cassia Pereira Scag-
nolato, casada com o Sr. Wal-
demir Mario Scagnolato. Dei-
xa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-

tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h00
do Velório Memorial de São Pe-
dro/SP para o Cemitério Munici-
pal da Saudade de São Pedro/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROBERTO MESSIAS DA
SILVA  fa leceu anteontem,
nesta c idade,  contava 48
anos, filho do Sr. Manoel Mes-
sias da Silva e da Sra. Ivone-
te Correia da Silva, era casa-
do com a Sra. Clediana Bar-
bosa Rodrigues Silva; deixa
as filhas: Emily Neusa Rodri-
gues Silva e Isabela Rodri-

gues Silva. Deixa neto, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDSON VICENTE ROSSIN
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 89 anos, filho dos
finados Sr. Alfredo Rossin e da
Sra. Irene Zambom Rossin, era
casado com a Sra. Benigna
Marlene Lagreca Rossin; deixa
os filhos: Adriano Lagreca Ros-

sin; casado com a Sra. Ana Lu-
cia Dondelle Vasconcellos Ros-
sin; Adriga Lagreca Rossin, ca-
sada com o Sr. Azail Cardoso
de Paula e Cassiano Lagreca
Rossin, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 05, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

MENINO MARCOS CAVALIERI
DE ABREU faleceu anteontem,
na cidade de Campinas/SP,

contava 13 anos, filho do Sr.
Clodoaldo Junior de Abreu e
da Sra. Katia Cristina Cavali-
eri. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 15h30 da sala “Stan-
dard” do Velório do Cemitério
Parque da Ressur re ição
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA MADALENA OLI-
VEIRA NUNES DA SILVA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 76
anos, filha dos finados Sr. Ge-
raldo Cubas de Oliveira e da
Sra. Vitalina Maria da Concei-
ção, era viúva do Sr. Dermeval
Nunes da Silva, deixa o filho:
Valdinei Nunes da Silva, casa-
do com a Sra. Luciane Fátima
de Moura Silva.  Deixa netas,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “04” para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROZA FOGO faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 91
anos, filha dos finados Sr. Bra-
silino Fogo e da Sra. Maria Mar-
tim; deixa as filhas: Maria Cris-
tina Santucci, casada com o Sr.
Osvaldo Santucci e Jussara
Valeria Garcia. Deixa os netos:
Debora, Davi, Fabio, demais
familiares e amigos. Sua Ceri-
mônia de Cremação foi realiza-
da ontem às 13h00 no Crema-
tório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO BATAGELO NETO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 54 anos, filho dos fina-
dos Sr. Artibano Batagelo e da
Sra. Cecilia Cavalcante Batage-
lo, era casado com a Sra. Jane

Maria de Aguiar Batagelo. Dei-
xa filhos, nora, netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “B” do Velório
do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLAUDETE TERESINHA
FUZATTO faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 62 anos, fi-
lha dos finados Airton Fuzatto
e da Sra. Irene de Marchi Fu-
zatto, era casada com o Sr.
Roberio Barreiros da Silva;
deixa os filhos: Kelen Cristi-
na Beinotte, casada com o Sr.
Sandro Martir Venancio; Fabio
Junior Beinotte, casado com
a Sra. Caroline Viveiros e Bru-
no Alexandre Fuzatto Beinot-
te, casado com a Sra. Anaily
Morato Fuzatto Beinotte. Dei-
xa netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO FERREIRA DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos fi-
nados Sr. Antonio Ferreira da
Silva e da Sra. Maria Joana da
Conceição, era casado com a
Sra. Joana Aparecida Fernan-
des; deixa os filhos: Celio Ro-
berto da Silva e Gislaine da
Silva. Deixa irmãos, cunha-
dos, sobrinhos, netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento será real izado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “01” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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