
ERRO
Elon Musk, o homem mais

rico do mundo, esteve em Porto
Feliz e não em Brasília com o pre-
sidente Jair Bolsonaro. Foi no
Hotel Fasano Boa Vista, onde
também compareceu o empresário
de Piracicaba, dono da Raizen,
Rubens Ometto Silveira Mello. Re-
gistrado e grato pela correção. Di-
ária em torno de R$ 11 mil.

DORIA
Finalmente, o ex-governador

de São Paulo João Dória (PSDB)
desistiu da sua pré-candidatura ao
Palácio do Planalto. Em outras
palavras, na política, se diz: entre-
gou os pontos. Disse estar com “o
coração ferido e a alma leve”. Logo
sara o coração, logo pesa a alma.

TUCANOS
Com essa recuada dos tuca-

nos brasileiros, especialmente os
paulistas, o ninho tucano pode
voltar a ser o do Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB), de
onde praticamente saíram todos
integrantes do PSDB em 25 de ju-
nho de 1988. Pensam, agora, no
nome da senadora Simone Tebet
(MDB-MS), como candidatura fe-
minina ao Palácio do Planalto.

FEMININA
Por falar em candidatura fe-

minina à Presidência da Repúbli-
ca, vale recordar que o PCB, o ve-
lho “Partidão” – ou o que sobrou
dele – já anunciou, em fevereiro
deste ano, a economista Sofia
Manzano, professora na Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da
Bahia e militante do Partidão des-
de 1989, como pré-candidata na
disputa de outubro de 2022.

BARRACAS
O prefeito Luciano Almeida

e vários dos seus secretários
prestigiaram as barracas holan-
desa e árabe nos jantares de quar-
ta e sábado. Almeida percorreu
todas as barracas, cumprimentou
seus voluntários e dirigentes.

EXULTANTES
A primeira-dama Andrea

Almeida e o secretário de Go-
verno, Carlos Beltrame, esta-
vam exultantes domingo à noi-
te, ao lado de dirigentes da Fe-
napi, com o êxito da festa. Os
números oficiosos de quarta,
quinta e sexta, apontaram 25
mil presentes. Sábado e domin-
go, ainda serão anunciados.

Edição: 16 páginas

SECRETÁRIOS
Foram 12 dos 24 secretários

de Cultura da Região que se reu-
niram sábado no Engenho Central
para alinhar ações futuras e co-
nhecer a Festa das Nações. Mogi
Guaçu, por exemplo, fará a sua
primeira Festa das Nações em
agosto e quer levar o know how de
Piracicaba para ajudar. Ótimo.

SUCESSO
Sem dúvida, a Festa das Na-

ções foi um sucesso, sempre com o
destaque no festival gastronômi-
co. O Capiau visitou o Engenho e
aproveita a ocasião para dar uma
dica aos organizadores: o som
(muito alto, diga-se) de algumas
barracas atrapalharam um pou-
co as atrações do palco principal.
Que esse pequeno detalhe seja re-
visto para a edição de 2023.

CABRINI
Amigos de infância, "desde

quando usávamos calças curtas",
como lembrou Adolpho Queiroz,
secretário de Cultura, que represen-
tou o prefeito Luciano Almeida na
solenidade em que o jornalista re-
cebeu o título de Piracicabanus Pre-
aclarus, na sexta-feira (20). Cabri-
ni retribuiu a gentileza brincalho-
na, chamando Queiroz de "galã".

BARJAS — I
As pré-candidaturas a depu-

tados pelo PSDB em Piracicaba vi-
vem momentos de indefinição. O
ex-prefeito Barjas Negri (PSDB)
tem sido visto com muita frequ-
ência no escritório de Hélio Zana-
ta (PSC), inclusive escolhendo no-
meando pessoa de sua confian-
ça para comandar o comitê de
campanha do ex-prefeito de
Charqueada e São Pedro (leia-se
“ministro” Miromar Aparecida
Rosa, experiente jornalista).

BARJAS — II
Fofoqueiros mais especialistas

comentam também sobre o apoio
do ex-prefeito Barjas Negri (PSDB)
nada discreto ao deputado esta-
dual Roberto Morais (CD), que
disputará a reeleição no Palácio
Nove de Julho. E ao vereador
Paulo Campos, pré-candidato a
deputado federal pelo Podemos.

KAWAI
Esses fofoqueiros santos da

política local indicam que o verea-
dor Pedro Kawai (PSDB) — dos
mais destacados na Câmara de
Piracicaba e percebendo os movi-
mentos do ex-prefeito por três
mandatos — tem procurado des-
colar sua imagem de proximidade
ao ex-ministro da Saúde de FHC,
andado sozinho pelas cidades da
região em busca de apoio. Será que
o velho ditado viria à tona?

Divulgação

LIXO
O lixo deixado nas Pontes

Pênsil e Estaiada foi incrível. Para
alguns, faltou a colocação de li-
xos nas saídas, pois as pessoas
deixaram copos e garrafas no
guarda copo da Ponte Estaiada,
por exemplo, sem contar com o
descarte em várias áreas externas.
O que contribuiu para essa ação
foi um jornal distribuído à saída

exaltando a Festa das Nações em
sua capa, mas no seu interior no-
tas promocionais da Prefeitura
abordando temas como Refis, re-
forma de telhado da UPA Piraci-
camirim até a vacinação contra a
Covid-19. Houve comentário que
muita gente dispensou o jornal ao
longo do trajeto em especial as
pontes e a avenida Beira Rio.

Divulgação

PRÉ-CANDIDATA
A deputada estadual Professora Bebel (PT), durante encontro de lançamento da sua pré-candidatura, sábado, em São
Paulo, na quadra da escola de samba Império da Casa Verde, quando reuniu liderança de todas as Regiões do Estado. A9

Prefeitura divulga chamamento de
serviços para deficiência auditiva
Organizações da Sociedade Civil terão metas de atendimento para
otimização dos custos envolvidos; envio das propostas segue até dia 30

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Smads), está
com chamamento público aber-
to para o Programa de Habili-
tação e Reabilitação de pessoas
com deficiência auditiva e suas
famílias na Proteção Social Bá-
sica. As propostas devem ser
enviadas até dia 30 de maio.
Organizações da Sociedade Ci-
vil (OSC) interessadas devem
acessar o edital no portal da
Prefeitura (www.piracicaba.sp.
gov.br), na aba chamamento
editais FMAS, vigência 2022.
O serviço será cofinanciado

pelo Fundo Municipal da As-
sistência Social (FMAS).

As propostas devem ser envi-
adas por OSCs de atendimento de
natureza privada sem fins econô-
micos que, de forma continuada,
permanente e planejada, prestem
serviços, executem programas ou
projetos e concedam benefícios so-
cioassistenciais dirigidos a indiví-
duos com deficiência auditiva e
suas famílias. O valor total de re-
cursos disponibilizados será de
até R$ 122.400,00 para o exercí-
cio de 12 meses e 30 metas/mês.

O chamamento garantirá o
atendimento desde a busca ativa
até a realização de atividades den-

tro e fora da organização, confor-
me as especificidades da deficiên-
cia auditiva, uma vez que a pro-
posta para esse serviço foi des-
classificada no Edital 04/2021.

O edital, conforme explica a
secretária de Assistência e Desen-
volvimento Social, Euclidia Fio-
ravante, permitirá maior quali-
dade no atendimento, com me-
tas específicas, conforme deman-
da identificada no município, ob-
servando a otimização dos cus-
tos envolvidos, a especificidade
do serviço e as normativas técni-
cas dos mesmos. “O objetivo é con-
tribuir para o desenvolvimento
integral de pessoas com deficiên-

cia auditiva e suas famílias, de
forma a trabalhar além das qua-
tro paredes e desenvolver ativida-
des cotidianas em ambientes vari-
ados de convivência”, Euclidia.

As Organizações da Socieda-
de Civil podem enviar as propos-
tas em envelope lacrado para a
Smads, conforme cronograma
do edital. As propostas serão jul-
gadas e analisadas pela Comis-
são de Seleção, aferindo pontua-
ções com classificação de nota.

A Smads está localizada
na avenida Dr. Paulo de Mo-
raes, 1.703, Paulista. Outras
informações podem ser obtidas
pelo telefone (19) 3417-8800.

A Diretoria do Centro do Pro-
fessorado Paulista (CPP), Regional
de Piracicaba, realizará excursão
para Campos do Jordão no perío-

NA TOCA DA CORUJA
A dupla sertaneja Ricardo e
João Fernando esteve na Toca
da Coruja e os músicos foram
recebidos pelo garçom João
dos Passos Filho — que veio
de TatuÍ para ficar por muito
tempo em Piracicaba —, en-
tre os mais destacados e sim-
páticos da praça gastronômi-
ca. “Meu objetivo e minha ale-

gria estão em atender a todos
da melhor forma possível, dei-
xando todos confortáveis e
satisfeitos com o trabalho, ao
lado dos meus companhei-
ros”, diz João dos Passos Fi-
lho, alegre em ter conversado
com a famosa dupla do serta-
nejo universitário, cujo primei-
ro álbum foi “Vida de Peão’.

Divulgação Excursão do CPP
será de 3 a 5 de junho

do de 3 a 5 de junho (retornando
dia 6 de junho, após o café da ma-
nhã). As vagas são limitadas. Infor-
mações 3433.5106 ou 3434.8732.
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Casa da sogra e
da Mãe Joana

"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

consequências já se
vão tornando cada
vez mais claras: ex-
plosão popular. Ora, o
que mais resta ao povo
– diante da fome, do
desabrigo, da igno-
rância institucionali-
zada, diante da deses-
perança – o que mais
lhe resta senão a rea-
ção irracional? Ou

ninguém percebeu o número
crescente de assaltos, de roubos,
de furtos, de violência? Os aco-
modados e indiferentes dirão
tratar-se de bandidagem e, por-
tanto, caso de polícia. Esse ego-
ísmo, porém, é suicida. Não são
bandidos, são desesperados.

O ainda mais desanimador
– no entender deste escriba –
é constatar a quase anestesia
espiritual das novas gerações.
Insisto no plural, gerações,
pois constata-se – diante da
velocidade do conhecimento –
que a cada 10 anos forma-se
uma outra. Há poucas déca-
das, ainda, perguntava-se o
que desejavam, o que ambicio-
navam os jovens. A lassidão da
juventude leva-nos à indaga-
ção mais preocupante: por que
parecem nada ambicionar?

O que o acidental dito pre-
sidente da República tem feito
para o Brasil não somente cau-
sa indignação. Pois, está fo-
mentando a revolta, talvez ani-
mado por viúvas da ditadura
militar, que ele próprio se en-
carregou de conduzir a Brasí-
lia. Ao que parece, porém, é ser
exatamente o que ele pretende:
tumultuar para golpear. O in-
crível é saber que, ainda, há os
que não se dão conta – ou fin-
gem não se dar – da grande
farsa que se desenrola no país.

Ainda estamos vivos mui-
tos dos que já vimos isso antes
acontecer. Inventaram o Brasil
fosse a casa da sogra e da Mãe
Joana e, em seguida, fizeram,
delas, caserna e quartel. E se
acostumaram. Querem ficar.

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

Cecílio Elias Netto

Já na infância, a
curiosidade in-
cendiava-me o

cérebro. Era constan-
te – quando começá-
vamos a fazer bagun-
ça – ouvir de minha
mãe ou de meu pai:
“Aqui, não é a casa da
sogra.” E eu tentava
entender: ora, a sogra de cada
um deles era minha avó. Tinha
que ser. Mas ambas as avós ti-
nham morrido e, portanto, não
mais tinham casa. Sogra de
quem? – matutava eu. Ao mesmo
tempo, meus pais também nos
advertiam: “Vão fazer baderna
lá na casa da Mãe Joana!” E, ela,
a Mãe Joana, quem era?

Na adolescência, fui seduzi-
do pelo maravilhoso universo
das artes, em especial da música
e da literatura. E descobri, entre
muitos, o admirável Câmara
Cascudo no seu enciclopédico
conhecimento do folclore. A
“casa da sogra” estava lá. E era
a casa da sogra do apóstolo Pe-
dro, onde Jesus e seus amigos
se reuniam. Estava de portas
abertas a quem chegasse. Ima-
gino lá entrassem, pois, pecado-
res, beatos, prostitutas, sábios.
Talvez – quem sabe? – aconte-
cesse de pessoas perguntarem
por Jesus e fossem orientadas:
“Está lá, na casa da sogra.” Ou
seja: na casa da mãe da mulher
de Pedro. Pois é: São Pedro, se
tinha sogra, era homem casado.

Quanto à casa da Mãe Joa-
na, o mesmo Câmara Cascudo
informa ter-se tratado de uma
rainha de Nápoles, Joana – lá
pelos 1.300, veja só! – que regu-
lamentou os bordéis. Segundo
ela, os prostíbulos deveriam ter
apenas uma porta por onde en-
trasse quem quisesse. Não havia
controle, disciplina, na bagunça
geral. Era o Paço da Mãe Joana.
De Nápoles, a grande farra foi
levada para Portugal. E, de lá,
obviamente para cá. Bordel e casa
de Mãe Joana passaram, com o
tempo, a ser sinônimos de desor-
dem, de descontrole. Até hoje.

Conforme o ângulo pelo qual
se observe, o Brasil ora se mos-
tra uma casa da sogra, ora a casa
da Mãe Joana. A bagunça é to-
tal. Crianças querem orientar os
pais; alunos zombam de profes-
sores; a sociedade civil é gover-
nada por militares; capitão dá
ordens para generais e, mais tris-
te ainda, generais obedecem sub-
missamente. Na desordem, as

O presidente estáO presidente estáO presidente estáO presidente estáO presidente está
fomentando afomentando afomentando afomentando afomentando a
revolta, talvezrevolta, talvezrevolta, talvezrevolta, talvezrevolta, talvez
animado poranimado poranimado poranimado poranimado por
viúvas daviúvas daviúvas daviúvas daviúvas da
ditadura militarditadura militarditadura militarditadura militarditadura militar

Importância do testamento

Para se fazer testamento, do-
cumento importante para
se planejar o processo de

sucessão, não há necessidade seja
o patrimônio relevante e avultado.

Ainda, hoje, há pessoas que
têm pavor de testamento; qual-
quer pessoa maior e capaz pode
fazer testamento, importante
documento que orienta herdei-
ros por parte de quem falece.

Qualquer pessoa maior e ca-
paz pode fazer testamento, a ori-
entar herdeiros e sucessores.

O testamento pode ser pú-
blico, no cartório de notas ou
privado. No privado, pode ser
feito à mão ou digitado, devida-
mente assinado pelo autor do
testamento. O documento pode
ser público (feito em cartório) ou
privado, com firma reconhecida,
com três testemunhas.

Até 1916, testamento fazia
com que o inventário fosse obri-
gatoriamente judicial; atualmen-
te, pode ser feito em cartório de
notas, no caso de herdeiros maio-
res, capazes, acordada a partilha.

A vantagem de fazer-se
em cartório é a celeridade;
quando se faz em juízo, perde-
se o controle sobre o tempo.

A tributação de bens é feita
pelo ITCMD. No estado de São

Paulo a alíquota é de 4% (quatro
por cento), em certos casos pode
incidir o Imposto de Renda.

Para quem planeja a suces-
são, doar bens em vida é op-
ção de planejamento, podendo
estabelecer condições e quem
recebe deve estar apto a aderir
às condições impostas. Só pode
ser doada a parcela disponível
de 50% (cinquenta por cento)
do patrimônio do doador.

Não existe prazo para a do-
ação ser feita, mas o doador pre-
cisa estar capaz, tenha-se em
conta que doações feitas, muito
perto do falecimento, podem le-
var a questionamentos sobre a
real capacidade do doador.

Principal vantagem do tes-
tamento é que pode ser público
ou privado, digitado ou manus-
crito, sempre com três testemu-
nhas, no documento privado.

No caso de herdeiros mai-
ores e capazes, o inventário
pode ser feito em cartório de no-
tas, de forma extrajudicial.

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

O Crivo do Tempo na Obra de Madre Cecília
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Adelino Francisco
de Oliveira

Sobre o valor de
uma obra reli-
giosa, há uma

compreensão consoli-
dada que ensina:
quando a obra é de
Deus, o tempo não a
destrói. Isso significa
que o tempo histórico consiste no
grande critério para que uma de-
terminada obra seja avaliada,
comprovando o seu valor e suas
contribuições para a sociedade.
A Congregação das Irmãs Fran-
ciscanas do Coração de Maria,
fundada em 1900 por Madre Ce-
cília, em Piracicaba, já passou
pelo crivo da história, demons-
trando seu lugar de relevo na
longa tradição da Igreja e na
missão de transmitir o profun-
do legado da mensagem cristã.

Em uma concepção teológi-
ca profunda, a Congregação fun-
dada por Mamãe Cecília presta
um serviço imprescindível tanto
para a Igreja quanto para a soci-
edade, na interface indissociável
entre eclesialidade e dimensão
político-social. A inspiração fran-
ciscana das Irmãs do Coração de
Maria abre para a perspectiva de

uma ação missionário
profundamente enrai-
zada na realidade do
povo, em uma vivên-
cia pastoral profética,
de denúncia das ma-
zelas sociais  e  de
anúncio da boa nova
do Reino, na mais pro-
funda solidariedade,
empatia e comunhão.

Não é possível separar fé e
vida! As Irmãs Franciscanas in-
corporam essa premissa com ra-
dicalidade, dando testemunho da
fé cristã em intensa comunhão com
a realidade sofrida do povo. O povo
de Deus! Por isso a atuação eclesial
das Irmãs alcança tantas realida-
des demarcadas por situações de
vulnerabilidade, respondendo às
demandas e carências desde a fase
da infância até a terceira idade,
no período da velhice. Na assis-
tência de crianças a idosos, as Ir-
mãs seguem dando testemunho de
que uma outra sociedade é possí-
vel, em um tempo fundado na so-
lidariedade, na justiça social e no
fraternal amor ao próximo.

A vida como dom, serviço ao
povo e entrega incondicional a
Deus! As Irmãs Franciscanas rea-
lizam um trabalho pastoral nos
campos da educação e da assis-

tência, entendendo que toda situ-
ação de privação de direitos é um
desrespeito e uma violência con-
tra a dignidade humana. Toda
forma de agressão à vida, que é
graça e dom, é também, por exten-
são, uma maneira de se ofender ao
próprio Deus criador. Partindo des-
sa elevada concepção teológica e
existencial, as Irmãs têm realizado
um dedicado trabalho cotidiano de
amparo, acolhida e assistência.

No trabalho diário de socor-
ro e atendimento aos mais pobres,
as Irmãs Franciscanas não deixam
de refletir e apontar para a neces-
sidade de se edificar estruturas
sociais mais justas, capazes de su-
perar as situações de vulnerabili-
dade socioeconômicas, que mar-
cam tão terrivelmente a realidade
do povo. As Irmãs enfatizam a
importância de se atender e socor-
rer os mais pobres, sem perpetuar

práticas assistencialistas. É ur-
gente dar pão para quem tem
fome, mas é também fundamen-
tal que a sociedade seja trans-
formada na perspectiva da justi-
ça, da solidariedade e do direito,
para que todos tenham acesso
ao pão, ao trabalho, à terra.

Servir ao povo é amar a
Deus! As Irmãs Franciscanas do
Coração de Maria, seguindo a
inspiração vocacional de Madre
Cecília, perpetuam no tempo o
projeto de uma vida de serviço,
dedicada ao próximo, na fideli-
dade aos ensinamentos de Jesus
Cristo. Na dinâmica da vida co-
munitária, unindo oração, for-
mação, trabalho e ação pastoral,
as Irmãs Franciscanas buscam
seguir a Jesus bem de perto, sen-
do testemunhas qualificadas de
Seu projeto de Reino, construin-
do na história o tempo da liber-
tação, a suplantar todas as for-
mas de opressão e exploração.

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

SUS da Educação? Vamos ver!
te extinto. As Faculdades de
Pedagogia ensinam a fazer te-
ses, dissertações e ensaios. Mas
não ensinam a alfabetizar.

Enquanto não se levar a
educação a sério, como investi-
mento, não como gasto ou custo
inútil, enquanto houver antago-
nismo entre governo e professo-
rado, enquanto os pais não fre-
quentarem assiduamente a esco-
la, como dever e como direito de-
les, nada mudará no melancóli-
co cenário que hoje prevalece.

Gasta-se uma fortuna com
a educação do governo. Resulta-
do pífio. Analfabetos em sentido
estrito, analfabetos funcionais,
geração sem valores, sem inicia-
tiva, sem perspectiva. Alvo fácil
da boçalidade e dos vícios, um
descrédito – até compreensível –
em tudo o que lembra um passa-
do rançoso e desalentador.

Se o Brasil não acordar e não
levar a sério o que é flagrante e
reconhecido no restante do plane-
ta – basta verificar nossa perfor-
mance na avaliação PISA da OCDE
– continuaremos na periferia e no
retrocesso que é a palavra-chave
do presente momento tupiniquim.

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

José Renato Nalini

OSenado apro-
vou, por seten-
ta e quatro vo-

tos, o projeto que cria o
Sistema Nacional de
Educação – SNE, que
tem sido elogiado como
um “SUS da Educação”.
Têm razão os que se
preocupam com a educação de
qualidade, que é muito rara na
rede pública brasileira. A burocra-
cia estatal se perdeu no tempo.
Esqueceu-se de que o próprio Mi-
chel de Montaigne, em seus “En-
saios”, de cinco séculos atrás, já
estranhava como é que se pensava
ensinar as crianças: várias deze-
nas são enfileiradas numa sala de
aula, o último da fila só enxerga a
nuca do companheiro à frente.

Aulas prelecionais proferidas
para seres distintos, com persona-
lidades, temperamentos, inclina-
ções e talentos diferentes. Tudo
isso é ignorado pelo professor,
considerado o detentor de todo o
conhecimento, enquanto o aluno
é uma tábula rasa, desprovida de
qualquer mínimo saber. Estra-
nha-se quando poucos desses dis-
cípulos “dão certo” na vida.

Numa era em que o mundo
web fornece universo infinito de
informações, que podem se trans-
formar em conhecimento desde
que os mestres sejam cuidadores
eficazes, talentosos e carinhosos,
verdadeiros curadores ou “coa-

chs” de alunos que me-
recem atenção indivi-
dualizada, a educação
não pode continuar a ser
a mesma do medievo.

Não adianta falar
em “ensino integral”,
nem na dotação de
equipamento tecnoló-
gico para as escolas. É
urgente e imprescindí-

vel nova mentalidade. Essa ain-
da não contaminou os respon-
sáveis do governo, que continu-
am mais preocupados com as
avaliações, para fazer bonito no
“ranking” das melhores escolas.

Nem está nos planos das nu-
merosas organizações que palpi-
tam, vendem consultoria dispen-
diosa, escrevem artigos, dão en-
trevistas, mas nunca entraram
numa sala de aula e não conhecem
o “chão da escola” da periferia.

É muito edificante falar em
colaboração entre União, Estados-
Membros e Municípios. Num mo-
mento em que o MEC privilegia pas-
tores, imprime bíblias com foto do
transitório ministro, pede propina
e só favorece aliados, qual o grau
de confiabilidade em qualquer es-
quema submetido à política profis-
sional que contaminou o Brasil?

Além disso, o excesso de mu-
nicípios desta República, a mai-
oria dos quais sem qualquer re-
ceita, a depender do Estado e da
União, como dar conta de um
ensino à altura das necessida-
des da população carente?

Gasta-se umaGasta-se umaGasta-se umaGasta-se umaGasta-se uma
fortuna comfortuna comfortuna comfortuna comfortuna com
a educaçãoa educaçãoa educaçãoa educaçãoa educação
do governo:do governo:do governo:do governo:do governo:
resultado pífioresultado pífioresultado pífioresultado pífioresultado pífio

O essencial, em qualquer pro-
jeto educacional que realmente
mude a fragílima situação do en-
sino/aprendizado neste país, é o
envolvimento da família e da soci-
edade. Família é corresponsável
pela formação da prole. Educar é
investir no desenvolvimento in-
tegral das potencialidades de
cada indivíduo, formá-lo para
exercer uma cidadania ativa e
responsável e capacitá-lo para o
trabalho. Não para o emprego,
que é algo em processo de extin-
ção. Mas para exercer atividade
produtiva e garantidora de seu
sustento e o de seus dependentes.

Ninguém substitui a mãe,
primeira mestra, aquela que se
desincumbe do chamado “cur-
rículo oculto”: ensinar as pala-
vras mágicas “por favor”, “com
licença”, “muito obrigado”,
“desculpe-me” e outras ex-
pressões que foram esquecidas
em quase todos os lugares.

São os pais que devem inves-
tir na formação dos verdadeiros
mestres. Aqueles vocacionados,
que gostem de crianças, que gos-
tem de gente. Há uma legião de
alfabetizadoras com expertise: as
professoras aposentadas, que fize-
ram o curso “Normal”, infelizmen-

24 horas?
Douglas S. Nogueira

O que está acon-
 tecendo com
nossas horas?

Parece que estão sim-
plesmente voando, dá
impressão que nossos
dias já não possuem
mais vinte e quatro ho-
ras. Há algo misterio-
so, estranho difícil de se entender.

As pessoas correm, lutam
desesperadamente em busca da
sobrevivência, do que não exis-
te e se escravizam literalmente
por dinheiro e por bens materi-
ais. O amor, a compreensão o
modo de agir perante o seme-
lhante já não tem importância,
o que importa agora é simples-
mente sobreviver, achar um an-
tídoto para brilhar em meio a
ofuscada correria do planeta.

Antigamente a alguns anos
atrás, a humanidade vivia, pen-
sava, raciocinava, porém isso
ocorria porque o relógio batia seus
ponteiros tranqüilo e normal-
mente, sem pressa de passar ao
dia seguinte. No entanto hoje o
mesmo, bate seus ponteiros de-
sesperadamente, ofegante queren-
do destruir sonhos e planos pací-
ficos do ser humano. Mas, será
que isso está ocorrendo por culpa

específica do relógio, do
tempo? Ou o grande
culpado é o próprio ser
humano? Que esque-
ceu de viver e dar im-
portância grandiosa
aos seus dias de vida?

As vinte e quatro
horas que necessita-
mos para a manuten-
ção de nossas vidas, re-

almente parecem já não existirem
mais. Caminhamos profunda-
mente ao abismo da perdição,
ganância, crueldade e escravidão.

Parece ser um tempo sem
volta, horas que debandam sem
a menor piedade de levar a hu-
manidade ao caos, ao desespe-
ro, a incompreensão. Atualmen-
te apenas se pensa em como ga-
nhar dinheiro, na melhor for-
ma de se tornar “bom da boca”,
“o cara” ou a “poderosa mada-
me”, e com isso, o tempo vai pas-
sando, sumindo, cada vez mais
depressa, aonde chegará, qual
o resultado dessa correria do
relógio, é o que não sabemos.

Somos literalmente escravos
de nós mesmos, do dinheiro e das
coisas más da vida. Ontem tínha-
mos vinte, hoje temos cinqüenta
anos de idade, o tempo voou,
percebemos? Que nada! Duran-
te esse tempo todo, lutamos ape-

CaminhamosCaminhamosCaminhamosCaminhamosCaminhamos
profundamenteprofundamenteprofundamenteprofundamenteprofundamente
ao abismo daao abismo daao abismo daao abismo daao abismo da
perdição,perdição,perdição,perdição,perdição,
ganância,ganância,ganância,ganância,ganância,
crueldade ecrueldade ecrueldade ecrueldade ecrueldade e
escravidãoescravidãoescravidãoescravidãoescravidão

nas por nós mesmos, finanças é
o que importou, ser rico(a), pode-
roso (a), ter um carro, uma bela
casa e andar pra baixo e pra cima
com tênis caríssimos e com óculos
ofuscantes em nossos rostos.

As vinte e quatro horas tor-
naram – se uma dúvida na men-
te humana. Realmente hoje difi-
cilmente vemos o tempo passar,
os filhos crescem, casam-se, for-
mam-se e os pais não conseguem
prestigiarem por completo tal
fase. Sabe por quê? Por viverem
preocupados com suas contas
bancárias, seus caprichos ou com
o Renault que pretendem com-
prar daqui alguns meses e saírem
por aí desfilando pelas avenidas.

Nos tempos passados a hora
era amiga, atualmente é inimi-
ga, mas a anos atrás tinha essa
amizade com o ser humano, pois
as pessoas se preocupavam com
o principal alicerce de suas vi-
das; a família. Finanças, ganân-

cias, mediocridade, vinham em
segundo ou terceiro plano. Fes-
tas familiares e sociais ocorri-
am freqüentemente, os fatores
amor e amizade, faziam com que
as reais vinte e quatro horas di-
árias existissem, o tempo demo-
rava a passar e as pessoas fica-
vam velhas bem mais tarde.

Olhe para o semblante de um
indivíduo nos tempos atuais, e ve-
rás o medo que o mesmo apre-
senta da correria do relógio. Tal
indivíduo tem a certeza de que o
amanhã virá rapidamente, tra-
zendo um pacote de dúvidas so-
bre a vida e por isso ele teme.

Mas o que fazer, para contro-
lar essa fúria do tempo? Que não
hesita em chegar ao seu término?
Ou esse término nunca chegará?
Será que o relógio correrá, correrá
e correrá, destruindo as vinte e
quatro horas com o único intuito
de torturar o já torturado ser
humano? Não existe solução, o
ser humano se perdeu por com-
pleto na caminhada da vida.

———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planeja-
mento  da  Manuten-
ção; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.
br; Blog: www.douglass
nogueira.blogspot.com
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DE FRANÇA
Márcio França (PSB) man-

tém a esperança de ser o candi-
dato ao governo de São Paulo
com apoio de Luís Inácio Lula
da Silva (PT). Ele considera que
tem bem mais chances que Fer-
nando Haddad (PT) e garante
que essa seria a melhor estraté-
gia. Afirma França que, dos
100% dos votos que Geraldo Al-
ckmin (PSB) tem no interior
paulista, conseguirá reverter
20% a favor de Lula. Para Mar-
cio França, que alega não ser o
vermelho sua preferência, com
esquerda radical os petistas te-
rão menos chances em São Pau-

lo, e que ele ao lado de Alckmin
poderá fazer a diferença a favor
de Lula. O problema é que Had-
dad pensa diferente e nem so-
nha em abrir mão da sua can-
didatura. Pelos planos iniciais
do PT, Márcio França deve dis-
putar o Senado Federal com
apoio de Lula e Alckmin. Fran-
ça lembra que nas eleições de
2018 teve 10,2 milhões de votos
para governador e Haddad 7,2
milhões para presidente. Mais:
declara que Haddad e Rodrigo
Garcia (PSDB) são iguais (aca-
dêmicos) e,  que ele e Tarcísio de
Freitas (Republicanos) diferen-
tes, poderão fazer a diferença.

Vívian Previde

Na última sema-
na, o novo  Mi-
nistro de Minas

e Energia proferiu fa-
las machistas e igno-
rastes sobre as mulhe-
res no Brasil. Em sín-
tese, o ministro disse
que mulher grávida
“falta” (!!!) ao trabalho porque
vai ao médico- e que é “crimino-
so” dar licença de 6 meses (!!),
que ela jamais será promovida.

As falas do senhor ministro
demonstram profundo desconhe-
cimento da realidade do nosso
país, onde milhões de mulheres-
mães são chefes de família, exími-
as trabalhadores e reconhecidas
por excelência em suas carreiras.

Mas não é só sobre o que o
ministro se achou no direito de
dizer. Nós, mulheres grávidas
sofremos com esse tipo de pre-
conceito quase que diariamente.

Estou gestante de oito me-

ses e duas semanas e
por  vezes pego um
olhar me recriminan-
do por estar no caixa
preferencial no merca-
do. Dia sim, outro
também ouço coisas
como  “gravidez não é
doença”, “você não de-
via postergar esse pro-
jeto por causa da gesta-

ção”, entre outras. O interessante
é que em 100% das situações quem
se acha no direito de se posicio-
nar nesse sentido são homens.

A defesa do retrocesso e da
retirada de direitos das mulhe-
res é mais uma face perversa
do machismo.

Mas, gravidez é doença?
Não, não é mesmo!!!

Claro que existem casos em que
por condição específica da mãe ou
do bebê a gestação acaba por ense-
jar o afastamento da mulher de
suas atividades rotineiras em prol
da saúde e segurança sua e do bebê.

Mas, via de regra as ges-
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Professora Bebel

Dos companhei-
 ros de partido
ao povo paulis-

ta, ninguém sentirá
saudades da luta ferre-
nha de João Doria con-
tra os serviços públi-
cos, de sua postura tru-
culenta e elitista, do
sorriso falso e do discurso mar-
queteiro que só teve êxito nos dias
em que o Brasil se deixou enganar
pela política da anti-política.

Não por acaso, Doria abra-
çou Bolsonaro, lançou o slogan

“Bolsodoria” e conde-
corou Sergio Moro
com a medalha da
Ordem do Ipiranga.
Dizia-se o “João Tra-
balhador”. Nunca o
foi. Sua pequenez po-
lítica, afoiteza e vai-
dade foram o com-
bustível para sucessi-
vos atropelos, desle-

aldades, traições. Condutas
cujo preço na política é alto.

A fatura chegou e, junto
com ela, a lembrança de que
na vida pública há sempre um
dia seguinte: se amargo ou

Reinventar a política é distribuir riquezas
José Osmir
Bertazzoni

As propostas frí-
volas da política
 há muito care-

cem de efetividade e
de responsabilidade
por parte de seus for-
muladores. São gran-
des problemas mo-
rais, atos de corrupção conse-
quentes, estelionatos eleitorais.
Um grande problema para o
povo, mas também para os pró-
prios partidos existentes que
ocupam cargos nos parlamentos
e governos que, em breve, esta-
rão empenhados na difícil tarefa
de se diferenciar por razões fanta-
siosas e até fantasmagóricas. Pen-
samos juntos nas eleições de 2022.

No marketing isso se chama
posicionamento e ocorre porque
cada candidato ou partido terá que
demonstrar uma identidade pró-
pria ou fabricada (enganosa mui-
tas vezes); seus valores e propos-
tas devem, pelo menos, ser um
pouco diferentes das demais. Terá
que fazer isso para coletar essa
parcela do voto popular dividido

por influências ou cons-
tituído por células neu-
roglias e neurônios con-
turbados (motivados
por receberem, diaria-
mente, uma carga de
informações cuja vera-
cidade – predominante-
mente – é muito duvi-
dosa), sem conhecimen-
to do significado real do

seu voto e influenciados por lide-
ranças religiosas, pastores politi-
queiros. Influenciados por favores
pessoais, por influências de ami-
gos e, majoritariamente, pelo ódio
instituído em nossa política a par-
tir da eleição do Senhor Jair Mes-
sias Bolsonaro e da criação de uma
“força tarefa anticorrupção” cujo
próprios membros já estavam cor-
rompidos pela própria ambição.

Bem, em retrospecto, por mui-
to tempo, a política mostrou cria-
tividade apenas no nível comuni-
cativo e principalmente nas elei-
ções. As apresentações têm mar-
cas diferentes, cores bem diferen-
tes, produzem infográficos, me-
mes, slogans um pouco diferentes.
Mas todas são iguais nos objeti-
vos. Falamos sempre de massa seca

TTTTTodos todos todos todos todos temos oemos oemos oemos oemos o
compromisso decompromisso decompromisso decompromisso decompromisso de
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e no máximo vamos do espargue-
te ao talharim. Nada mais nada
menos. Porque a substância, o
grão, é a mesma. Tal é a necessi-
dade de um processo industrial
para criar e vender a si mesmo.

Na verdade, todos os parti-
dos políticos compartilham a
ideia de governar o existente, ne-
nhum para realmente mudá-lo. E
governar o existente significa es-
sencialmente colocar as pessoas
para escolher outras pessoas que
têm que decidir o que as outras
pessoas têm que fazer. Desde a
manhã até a noite. No entanto, o
sistema atual sempre foi o mes-
mo desde a Proclamação da Re-
pública, com poucos avanços.

Todos temos o compromis-
so de nos relacionar com o di-
nheiro (adquirido maioritaria-
mente com o trabalho), seja dos
empregados seja, apenas parci-
almente, do autoemprego. Esta-
mos cada vez mais pobres, a maio-

ria de nós, mas ninguém jamais
sonhou em tocar o verdadeiro cer-
ne da riqueza: o método de acu-
mulação. Neste ponto, a criativi-
dade na política parou na inven-
ção do Estado que tenta prestar
serviços ou renda de cidadania
sem dispensar os privilégios e as
castas favorecidas pelo sistema.

Domenico De Masi frequen-
temente cita um aforismo que re-
sume o antigo período do século
passado, em que havia ao menos
um dualismo no mundo: comu-
nismo versus capitalismo. “O ca-
pitalismo sabe produzir, mas não
sabe redistribuir. O comunismo
sabe redistribuir, mas não pode
produzir”. Verdadeiro. E daí? E
assim o capitalismo venceu e nos
encontramos com uma minoria
cada vez menor para acumular
capital — invenção humana ca-
paz de subverter as leis da bio-
logia segundo as quais tudo o
que resta tem uma degradação
natural — e uma maioria cada
vez mais silenciosa que luta
para ir além da sobrevivência.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

O fim da candidatura de Doria só é triste para ele

Gravidez não é doença!

SEGURANÇA
ALIMENTAR
O ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Mar-
cos Montes, defendeu o livre-co-
mércio na agricultura, de modo
a promover a prosperidade e con-
tribuir com a luta contra a fome
e a má-nutrição mundial. Na
reunião ministerial Global Food
Security - Call to Action, realiza-
da em Nova York (EUA), o mi-
nistro brasileiro disse que é pre-
ciso estimular um ambiente de
negócios que permita um fluxo
desimpedido do comércio inter-
nacional de alimentos e insumos.

ISRAEL
Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (Mapa)
participou de uma missão a Isra-
el com o objetivo de estreitar os
laços de cooperação governamen-
tal com empresas e instituições
públicas de pesquisa e inovação
do país. Israel é considerado uma
referência no desenvolvimento de
startups de agricultura digital. A
equipe do Mapa conheceu o mo-
delo de inovação israelense.

COOPERAÇÃO
Foi assinado um memoran-

do de entendimento entre a Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e o Agri-
cultural Research Organization
(ARO) - Volcani Center, órgão de
pesquisa governamental ligado
ao Ministério da Agricultura is-
raelense, e responsável por mais
de 75% da inovação do país no
setor agrícola. Por meio desse acor-
do, espera-se o incremento da co-
operação entre as instituições.

PESCADORES
A Secretaria de Aquicultura

e Pesca do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (SAP-Mapa) determinou a
suspensão de 1.028 e o cancela-
mento de 4.280 Licenças de Pes-
cadores Profissionais Artesanais
inscritos no Registro Geral da
Atividade Pesqueira (RGP), após
uma análise sistêmica sobre pos-
síveis inserções e reinserções de
licenças de pescadores profissio-
nais no sistema, além de indícios
de fraudes e irregularidades.

PLANO SAFRA 2022/23
A Frente Parlamentar da

Agropecuária (FPA) se reuniu
para tratar do Plano Safra 2022/
2023 e conhecer as 10 propostas
da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) para o Plano
Agrícola e Pecuário do Brasil. Na
semana passada, a bancada re-
cebeu propostas da Organiza-
ção das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB). As sugestões propos-
tas para o Plano Safra foram
montadas em conjunto entre
CNA e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar).

B3
A B3, a Bolsa do Brasil,

anunciou a criação de um novo
índice que irá acompanhar o de-
sempenho das empresas do agro-
negócio no País: o Índice Agro
Free Float Setorial (IAGRO B3).
A carteira do novo indicador,
estreou em 16 de maio, valerá até
2 de setembro de 2022, e será
composta por ações e units de
companhias listadas que foram
categorizadas como Agronegócio
pela nova classificação setorial
criada pela B3 a pedido do mer-
cado. A carteira do IAGRO B3
será composta por 32 ativos.

TRABALHO
No primeiro trimestre de

2022, a população ocupada (PO)
no agronegócio brasileiro somou
18.74 milhões de pessoas. O re-
sultado representa um aumento
de 6,2% (ou de 1,09 milhão de
pessoas) frente ao mesmo perío-
do do ano passado. A informa-
ção foi divulgada a partir de pes-
quisas do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), da Esalq/USP.

AZEITE
O estado de São Paulo pro-

duz azeites extravirgens de ex-
celente qualidade. É o que mos-
tra a feira Expoazeite, realiza-
da em Campinas, no Instituto
Agronômico. O evento reúniu
produtores de oliveira de São
Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul e Uruguai, além de
pesquisadores e cadeia produ-
tiva. O governador Rodrigo
Garcia foi representado pelo se-
cretário de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São
Paulo, Francisco Matturro.

LEITE
O secretário de Agricultu-

ra e Abastecimento, Francisco
Matturro, acompanhado do se-
cretário da Administração Pe-
nitenciária, Nivaldo Restivo, e
do deputado estadual Itamar
Borges, recebeu produtores de
leite de diversos municípios de
São Paulo. No encontro foram
discutidas demandas do setor
sobre o abastecimento das uni-
dades prisionais do estado. A
reunião, que ocorreu na sede
da Secretaria de Agricultura.

PROJETO CACAU
Idealizado pelo grupo técni-

co da CATI Regional de São José
de Rio Preto, o projeto Cacau SP
fomenta a produção do fruto por
meio do Projeto Consórcio Cacau
e Seringueira, também executa-
do pela CATI, desde 2014. A pro-
dução em sistema de consórcio
permite o fortalecimento das
atividades agrícolas de forma
sustentável, já que se trata de
um cultivo integrado. (Com in-
formações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

não, cabe a cada um moldar
com os passos que são dados.

Para o funcionalismo públi-
co a notícia é importante, pois to-
dos, de forma indistinta, sofre-
ram muito em suas mãos. Des-
peito, desmonte de carreiras de

Estado, arrocho salarial, fim de
empresas públicas. Nada, abso-
lutamente nada, em sua gestão,
honra aqueles que são funda-
mentais para o Estado de Bem-
Estar Social. Para nós, servido-
res públicos, hoje o amanhã se
projeta com menos nuvens.

Para os professores, fica
uma sensação de justiça, que se
completará com o alijamento do
PSDB e a eleição de alguém que
valorize a educação pública.

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

tações transcorrem normal-
mente com pequenos ajustes
de rotina que se adequam ao
passo que a gravidez evolui.

Ainda há que se reconhecer
que para além das mudanças físi-
cas que são visíveis e gigantescas, a
gestante passa por inúmeras trans-
formações emocionais. E isso tam-
bém exige sensibilidade e empatia
já que saúde mental é um fator de
suma importância, especialmente
ao realizar a missão mais impor-
tante de todas - gerar uma vida.

Gravidez é a concretização
do ato mais divino que uma mu-
lher pode viver que é trazer a exis-

tência um novo ser humano, ci-
dadão detentor de direitos e o
primeiro deles mais básico e fun-
damental é o direito à vida.

Dentre milhões de possibi-
lidades, no jogo das probabili-
dades, de forma absolutamente
extraordinária cada um de nós
foi formado no ventre de uma
mãe que cedeu seu corpo para
que a vida pudesse fluir.

Todos nascemos após uma
gravidez. E é um dever reconhe-
cer esse momento como divino,
especial e extraordinário. Tra-
tando as gestantes com empa-
tia, apoio e acolhimento.

Direcionar a uma mulher ges-
tante falas machistas e preconcei-
tuosas como as do ministro de
Estado são inaceitáveis e devem
ser combatidas com empenho.

Enfim, a luta é para assegu-
rar direitos e neles avançar, re-
troceder sob o jugo do machis-
mo e da ignorância jamais!

———
Vívian Previde, advogada
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Defesa Civil orienta como prevenir
incêndios no período de estiagem
Entre os meses de junho e outubro é ativada a fase vermelha
da operação Corta-Fogo, com alerta máximo contra incêndios

PROJETOS
O empresário Magno Lima
esteve com os advogados
Hadlan Fabrizio e Francys Al-
meida e, em pauta, projetos
de PodCasts para esclare-
cer dúvidas de consumido-

res endividados. A Sete Ca-
pital é patrocinadora do Jor-
nal A Tribuna Piracicabana e
desenvolve, em Piracicaba e
Região, assessoria comple-
ta para renegociação.

Divulgação

PASTOR DILMO
O pastor presidente da Igre-
ja Assembleia de Deus-Mi-
nistér io Madureira, Di lmo
dos Santos — que foi depu-
tado estadual pelo Partido
Verde (PV) — está radiante
nas redes sociais, com a

chegada de seu segundo
neto, chamado Benicio. E,
c la ro ,  tem mov imentado
alegremente os corações
dos amigos e i rmãos em
Cristo. Desejo de saúde, sa-
bedoria e graça sempre!

Redes Sociais

Não fazer fogueira, não
queimar lixo, não jogar bitucas
no mato. Essas são orientações
básicas nessa época de estiagem
para evitar incêndios, mas todo
ano é preciso relembrá-las. O di-
retor da Defesa Civil de Piraci-
caba, Odair Melo, enfatiza que é
necessário focar nas ações preven-
tivas, que são a melhor maneira
de combater incêndios florestais e
de outros tipos, para evitar preju-
ízos ambientais e de saúde.

Desde abril, a operação Corta-
Fogo, do Estado, está na fase ama-
rela e a partir do próximo mês, ju-
nho, até outubro, será a fase ver-
melha, de alerta máximo para evi-
tar incêndios. A operação é um sis-
tema de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais e visa diminuir
o foco de incêndio no estado, redu-
zir a emissão de gases de efeito es-
tufa, proteger as áreas de cobertu-
ra vegetal, além de erradicar a prá-
tica irregular do uso de fogo, prin-
cipalmente na época de estiagem.

O sistema é formado por di-
versos órgãos, como a Coordena-
doria de Proteção da Defesa Civil
(Cepdec), Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar Ambiental e Com-
panhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb). Nos muni-
cípios, a Defesa Civil é o órgão

Justino Lucente

Melo lembra que a prevenção é a melhor forma de combater incêndios

que dissemina informações vi-
sando aumentar a conscientiza-
ção da população neste período.

“A sabedoria popular nos en-
sina que devemos ficar alertas em
situações em que a temperatura
esteja acima de 30 graus, a umi-
dade relativa do ar esteja abaixo
de 30% e a velocidade do vento aci-
ma de 30 km/hora”, frisa Odair.

COMO EVITAR - Odair ori-
enta que a melhor forma de evitar
incêndios na zona urbana é não
queimar lixo, evitar jogar bitucas
acesas no mato e, em nenhuma
hipótese, promover a soltura de
balões, o que inclusive é conside-
rado um crime ambiental, confor-
me Lei 9.605 de fevereiro de 1988.

Na área rural, as pessoas de-
vem evitar colocar fogo na mata,
porque as queimadas podem pro-
mover a extinção de algumas es-
pécies de árvores e mesmo de ani-
mais, que acabam morrendo quei-
mados ou asfixiados pela fumaça.

Odair lembra ainda que é va-
liosa a técnica de promoção nesse
período a promoção de aceiros, que
é quando raspa-se preventivamen-
te uma área de vegetação de for-
ma que se forme uma área de iso-
lamento entre as vegetações, evi-
tando, assim, a passagem do fogo.

FASES DA OPERAÇÃO

CORTA-FOGO – Entenda abai-
xo como funciona cada fase da
operação Corta-fogo: - Fase
verde(janeiro a março; novembro
e dezembro). A primeira etapa,
entre os meses de janeiro e março,
é dedicada às atividades de plane-
jamento e início das medidas de
prevenção e preparação. No final
do ano (meses de novembro e de-
zembro) é realizada uma avalia-
ção da temporada de incêndios e
são iniciados os preparativos para
o ano seguinte; - Fase amarela
(abril e maio). Requer foco nas

ações preventivas e de preparação
para enfrentar os incêndios flores-
tais. Durante os meses de abril e
maio, as atividades de treinamen-
to, capacitação, elaboração e revi-
são de planos preventivos e de con-
tingência ganham prioridade; -
Fase vermelha(junho a outubro).
Entre os meses de junho e outu-
bro é ativada a fase vermelha da
Operação. As ações de combate ao
fogo e de fiscalização repressiva
são priorizadas e as estratégias de
comunicação e campanhas pre-
ventivas ganham reforço.
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STJ decide que revista baseada
em ‘atitude suspeita’ é ilegal

A Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consi-
derou ilegal a busca pessoal ou
veicular, sem mandado judicial,
motivada apenas pela impressão
subjetiva da polícia sobre a apa-
rência ou atitude suspeita do indi-
víduo. O especialista em direito
Gérlio Figueiredo considerou a
decisão como “acertada”.

No julgamento, o colegiado
concedeu habeas corpus para tran-
car a ação penal contra um réu
acusado de tráfico de drogas. Os
policiais que o abordaram, e que
disseram ter encontrado drogas
na revista pessoal, afirmaram que
ele estava em "atitude suspeita",
sem apresentar nenhuma outra
justificativa para o procedimento.

Por unanimidade, os minis-
tros consideraram que, para a
realização de busca pessoal – co-
nhecida popularmente como
"baculejo", "enquadro" ou "ge-
ral" –, é necessário que a fun-
dada suspeita a que se refere o
artigo 244 do Código de Proces-
so Penal seja descrita de modo
objetivo e justificada por indíci-
os de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou outros
objetos ilícitos, evidenciando-se a
urgência para a diligência.

Para o ministro Rogerio Schi-
etti Cruz, relator do caso, a sus-
peita deve se relacionar, necessa-
riamente, à probabilidade de pos-
se de objetos ilícitos, pois a busca
pessoal tem uma finalidade legal
de produção de provas. De outro
modo, seria dado aos agentes de
segurança um "salvo-conduto
para abordagens e revistas explo-
ratórias baseadas em suspeição
genérica", sem relação específica
com a posse de itens ilícitos.

“Eu acredito que seja uma
decisão acertada do Superior Tri-
bunal de Justiça. Pois para haver
a necessidade de intervenção dos
tribunais superiores, essas abor-

dagens e revistas infundadas e em
desrespeito aos Art. 240 parágra-
fo 2• e Art. 244 caput ambos do
código de processo penal, esteja
acontecendo com frequência, o que
vem gerando uma demanda mui-
to grande de impetração de Habe-
as Corpus por causa dessas bus-
cas e revistas”, comentou Gerlio.

Conforme o especialista, o que
acontece, muitas vezes, é que “o
policial simplesmente olha pra cara
do cidadão e não vai com a cara
dele e prossegue com uma revista
pessoal/baculejo. Uma situação
que gera total constrangimento a
pessoa que sofre essa busca”.

Durante a decisão, o minis-
tro do STJ afirmou que não é
possível acolher a justificativa
para a conduta policial – o que
tem reflexo direto na validade das
provas. Para ele, o fato de terem
sido encontradas drogas durante
a revista não convalida a ilegali-
dade prévia, pois a "fundada sus-
peita" que justificaria a busca deve
ser aferida "com base no que se
tinha antes da diligência".

O ministro ainda mencio-
nou as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Públi-
ca de todo o país, segundo as
quais só são encontrados obje-
tos ilícitos em 1% dessas abor-
dagens policiais – ou seja, a cada
100 pessoas revistadas pela polí-
cia no Brasil, apenas uma é au-
tuada por alguma ilegalidade.

Gerlio Figueiredo ainda pon-
derou que “acredita que seja
uma decisão acertada do Supe-
rior Tribunal de Justiça, fez
cumprir a lei. Pois se parte dos
policiais não negligenciasse essas
revistas, esse caso com certeza
não teria necessidade dessas
ações chegarem no Tribunal Su-
perior. Acredito que futuramen-
te o legislativo deve intervir e dar
um reformulada nesse nosso có-
digo processo penal”, finalizou.
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Audiência debate situação
de imóveis comerciais

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba realiza hoje, 24, audiência
pública para discutir a regulariza-
ção de imóveis de comerciantes do
bairro Bosques do Lenheiro. O
evento, que tem início às 19h, no
plenário, foi convocado pelo vere-
ador Paulo Campos (Podemos) por
meio do requerimento 342/2022.

O parlamentar propõe "bus-
car soluções aos problemas en-
frentados quanto à conclusão dos
imóveis comerciais e sua necessi-
dade de registro". "As comunica-
ções oficiais entre todos os envol-
vidos têm que estar em fina sinto-
nia e necessitam ser levadas aos
mínimos detalhes para se evitarem
apontamentos, glosas, devoluções
e títulos prenotados. Faz-se impor-
tante a discussão, objetivando o

estreitamento do diálogo entre os
envolvidos, o Poder Público, os
incorporadores e os registradores
de imóveis", diz Paulo Campos.

Estão convocados o procura-
dor-geral do município, Guilher-
me Mônaco de Mello, o secretário
municipal de Obras, Paulo Sergio
Ferreira da Silva, e o diretor-pre-
sidente interino do Ipplap e presi-
dente da Emdhap, Sérgio Maluf
Chaim. O prefeito Luciano Almei-
da (União Brasil) e os represen-
tantes da Caixa Econômica Fe-
deral José Luiz Pavanelli e Eli-
seu Fernando Prudente Moda
estão convidados a participar.

A TV Câmara transmite ao
vivo, a partir das 19h, nos ca-
nais 11.3 em sinal digital, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo Fibra.

O 11º Encontrão de Aposen-
tados e Pensionistas foi marcado
pela comemoração dos 25 anos da
Asapp, que recebeu diversas ho-
menagens e reconhecimentos. O
evento ocorreu no Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba na
sexta-feira, 20. Após dois anos
sem o tradicional “Encontrão”
devido a pandemia, o evento foi
retomado em sua 11ª edição com
café da manhã, atividade motora
realizada pela professora Janine
Diório, almoço, tarde dançante,
rodadas de bingo, finalizando
com sorteio de prêmios. Toda a
programação foi ao som da banda
Mamão com Açúcar que agitou os
aposentados e pensionistas.

Homenagem enaltecendo a
Asapp pelos 25 anos de fundação
foi realizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Municipais, com
uma placa referenciando a obra de
seus fundadores com os nomes da
diretoria eleita em 1997, como tam-
bém aos dirigentes que já fizeram
e fazem parte da Associação.

O vereador Paulo Camolese
(PDT) entregou uma placa pela
comemoração dos 25 anos da
Asapp e em reconhecimento pelo
trabalho realizado pela direto-
ria, destacou a coragem dos di-
retores em trabalhar e oferecer
melhor qualidade de vida aos
servidores aposentados e pensi-
onistas, enfatizando que a Asa-
pp mostra aos servidores que
mesmo após a aposentadoria, se
tem muitas atividades e sonhos
para se realizar.  A Sicredi pres-
tou homenagens, entregando à
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Asapp realizou Encontrão de Aposentados e Pensionistas

Comemoração aconteceu na sexta-feira (20), no Sindicato dos Metalúrgicos

Dario Banzatto

diretoria uma placa pelos 25
anos de história da associação.

Participaram do evento, o pre-
sidente do Ipasp, Antonio Gonçal-
ves Alves, o Kaká, que destacou a
importância do Encontrão, sendo
o maior evento do Estado de São
Paulo voltado à categoria, parabe-
nizando a Asapp pelos 25 anos. O
ex-prefeito de Piracicaba, Barjas
Negri, também prestigiou o evento.

Presentes no evento dois apo-
sentados que compuseram a 1ª
diretoria eleita em 18 de fevereiro
de 1997, a Sra. Maria Aida Coelho
Machia e o Sr. Antonio Luiz Pan-
dolfo, que ficaram emocionados
com as homenagens, bem como o
atual presidente da Asapp, Augus-
to Lopes Pino e o diretor tesourei-
ro, Luiz Benedito Dell’Abio, que
integraram a primeira diretoria.

Para o presidente da Asapp,
Augusto Pino, o Encontrão foi
planejado com o intuito de ofere-
cer um dia diferente a melhor ida-
de. “É uma festa para reencon-
trar os amigos, socializar, propor-
cionar bem-estar a este público
que tanto dedicaram suas vidas
a sociedade” e completou: “Este
Encontrão foi ainda mais especi-
al, pois marcou a comemoração
de todos estes anos trabalhando
e inovando para oferecer melhor
qualidade de vida a categoria, seja
através de eventos, viagens como
também na área da saúde, com
médico geriatra e banco de mate-
riais ortopédicos aos aposentados
e pensionistas contribuintes es-
pontâneos da Asapp”, concluiu.

Este grande evento contou
com o apoio do Sindicato dos

Municipais, do Ipasp, do Canal
Sol – Servidores Online, e patro-
cínios do Banco Itaú; Banco Do-
llar Bios; Correspondente Bancá-
rio Pimenta e Medina; Sicredi;
Sindiótica; Ponta Mais; Grupo de
Artesões, Drogal e Porto da Praia.

A atual gestão da Asapp é
composta pelo presidente, Au-
gusto Lopes Pino; pelo diretor
secretário, Antonio dos Santos
Martins de Oliveira, pelo dire-
tor tesoureiro, Luiz Benedito
Dell’Abio; pela diretora de co-
municação e relações públicas,
Eva Batista Dias de Campos;
pela diretora social de eventos,
Luci Neire Alves Raniero; pelo
patrimônio, Cristina Sassiloto
Lopes Ferraz e pela coordena-
dora da Atividade Motora da
Rua do Porto, Carmem Carlet.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba realizará, no próximo
dia 29 de julho, solenidade em
homenagem ao bairro Paulista.
O evento foi solicitado pelo ve-
reador Pedro Kawai (PSDB), au-
tor do requerimento 354/2022,
que foi aprovado na noite desta
quinta-feira (19), durante a 19ª
reunião ordinária. A comemo-
ração será a partir das 19h30 e
acontecerá no Salão Nobre
“Helly de Campos Melges”.

A comemoração atende ao
Decreto Legislativo 60/2018,
que é resultado de uma proposi-
tura do ex-vereador Marcos
Abdala, e busca enaltecer o ani-

versário do bairro, que, segundo
o Ipplap (Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba), em
2010, a população naquela região
era de quase 8 mil pessoas.

O bairro está localizado em
terras de antiga propriedade do
Barão de Serra Negra, Francisco
José da Conceição, e foi deixado à
família em 1883 como herança. O
bairro era chamado de “Vila Dr.
João Conceição” e até “Vila Naza-
reth”, pela relação com a Chácara
Nazareth, mas o nome que perma-
neceu é decorrente da Estrada de
Ferro da Cia. Paulista, cuja esta-
ção foi instalada no limite do bair-
ro com o centro de Piracicaba.
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Solenidade na Câmara, em 29/7,
homenageará o bairro Paulista

A4
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Terça-feira, 24 de maio de 2022
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Câmara lança novo institucional,
protagonizado por funcionários
Filme veiculado na abertura de eventos realizados pela Casa relembra importância
da presença e participação das pessoas nas atividades do Legislativo

Depois de dois anos de restri-
ções à presença de público devido
à pandemia da covid-19, a Câma-
ra Municipal de Piracicaba lança
seu novo vídeo institucional ten-
do como mote o acolhimento. Para
isso, destacou seus funcionários
de carreira para dar boas-vindas
e mostrar a Casa de portas aber-
tas à participação popular.

Exibido sempre no início de
eventos realizados pelo Legis-
lativo, o filme produzido pelo
Departamento de Comunicação
Social também celebra os 200
anos da Câmara, que serão
completados no próximo dia 11
de agosto, mesclando imagens
da cidade e dos ambientes da
Casa, além de apresentar os 23
vereadores da atual legislatura.

No vídeo, oito servidores re-
presentando os seis departamen-
tos da Câmara convidam a popu-
lação a estar na "Casa do Parla-
mento Aberto", nome adotado
desde o ingresso no projeto que
foca a participação e a transparên-
cia. São explicadas as formas de
interação com o Legislativo, as
funções dos vereadores e as atri-
buições da Mesa Diretora.

"Buscamos passar a mensa-
gem de que a Câmara é feita pelos
vereadores, pelo seu corpo de fun-

Exibido sempre no início de eventos realizados pelo Legislativo,
o filme foi produzido pelo Departamento de Comunicação Social

Reprodução/TV Câmara

cionários e por toda a população.
Queremos que todos se sintam
acolhidos aqui", ressalta Rodrigo
Alves, chefe do Departamento de
Comunicação Social. Ele observa
que o vídeo institucional soma-
se às novas versões do Hino Na-
cional e do Hino de Piracicaba e
ao novo pacote gráfico adotado
pela TV Câmara, já lançados.

Para os funcionários que par-
ticiparam das gravações, poder
falar do próprio local de trabalho
ajudou na hora de encarar as câ-
meras. "Esta Casa valoriza seus
funcionários, e eu me sinto valori-
zada há 27 anos. Convido a todos
a acompanharem o dia a dia da
Câmara e estarem presentes em
suas atividades", declarou a assis-
tente de departamento Antônia Jan-
dira de Souza, que ingressou como
servidora em dezembro de 1994.

"Gostei muito de participar do
vídeo institucional, pois mostrou
os funcionários como protagonis-
tas, valorizando seu trabalho e
demonstrando sua importância.
Além disso, permite que a popula-
ção conheça todos os seus repre-
sentantes, estimulando os cida-
dãos a participarem do processo
legislativo e fazerem desta Casa de
Leis a sua própria 'casa'", acres-
centou Luana Dornelas Garcia

Pessoa, chefe do setor de Finan-
ças, que iniciou carreira na Câ-
mara em dezembro de 2019.

Além de Jandira, represen-
tando o Departamento de Comu-
nicação Social, e Luana, do Finan-
ceiro, apresentam o vídeo os agen-
tes administrativos Ana Lúcia
Fernandes e Tiago Ferraz (Depar-
tamento Administrativo e de Do-
cumentação), a operadora de som
Laís Toledo (Comunicação Social),
a procuradora legislativa Caroline
Domingues de Souza (Procurado-
ria Legislativa), o agente legislati-
vo Gerson Kurosawa Shimizu (Le-

gislativo) e o chefe do setor de su-
porte de TI, João Paulo Siqueira
(Tecnologia da Informação).

O filme leva o logotipo co-
memorativo dos 200 anos da
Câmara, que acompanhará to-
das as ações do bicentenário, e
conta com legendas e língua de
sinais. Com direção geral de Ro-
drigo Alves, a produção teve ro-
teiro de Ricardo Vasques, ima-
gens de Gustavo Annunciato
(também responsável pela edição),
Márcio Bissoli e Maycon Barbon
e libras interpretadas por Maurí-
cio Gut e Thiago Laubstein.

O Conselho Municipal de Edu-
cação (CME) realizou no último dia
19 reunião extraordinária com
objetivo de fortalecer a relação
entre a Secretaria Municipal de
Educação e o CME. O encontro
ocorreu no anfiteatro da SME após
convocação do presidente Nival-
do Guidolin de Lima Filho.

Representando a SME, o se-
cretário Bruno Roza destacou o
trabalho que vem desempenhan-
do à frente da Pasta nos últimos
meses. “Desde quando fui nomea-
do secretário estamos trabalhan-
do para garantir a execução dos
contratos, bem como viabilizar, com
urgência, a normalização do for-
necimento de insumos, materiais e
pessoal”, afirmou o secretário.

Além disso, Roza destacou
aos membros do Conselho as no-
vas ações que a SME tem toma-
do para sanar a falta de profissi-
onais em toda a Rede de Ensino
de Piracicaba. “Estamos conclu-
indo o processo seletivo para o
preenchimento de vagas para
professores substitutos temporá-
rios e estamos com o concurso
aberto para a contratação de
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Secretário participa de reunião
extraordinária do conselho

Bruno Roza comentou investimento na revitalização das escolas

Divulgação

novos profissionais. Com isso
vamos conseguir dirimir o proble-
ma de pessoal na rede”, pontua.

Outro ponto abordado pelo
secretário durante os questiona-
mentos dos conselheiros foi com
relação à manutenção predial das
unidades, as quais têm demandas
a serem atendidas há longos anos.

“Estamos prontos para colo-
car em prática um dos maiores
investimentos em obras e manu-
tenção das nossas unidades du-
rante anos em Piracicaba, com a
execução de reparos e revitaliza-
ção das escolas municipais, que,
há anos, não veem esses investi-
mentos chegarem. É uma priori-
dade nossa entregar uma estru-
tura de qualidade.”, finaliza Roza.

O Conselho Municipal de
Educação é formado por repre-
sentantes de universidades, en-
sino técnico, ensino estadual,
municipal e particular, além de
representantes de entidades do
3° setor e representativas como
o Conselho Tutelar, e pais de alu-
nos da rede municipal e estadu-
al de ensino, tendo seu mandato
em vigor até o final de 2022.

Um alerta! "O Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgo-
to" vai colapsar". A declaração
foi dada pelo  vereador Anilton
Rissato (Patriota) durante sua
participação no programa "Pri-
meiro Tempo", exibido pela TV
Câmara, na noite desta quinta-
feira (19), durante a 19ª reunião
ordinária. A atração é apresen-
tada às segundas e quintas-fei-
ras, nos minutos que antecedem
as reuniões camarárias.

O parlamentar, na companhia
dos vereadores Rai de Almeida
(PT) e Thiago Ribeiro (PSC), parti-
cipou da divulgação do relatório
final da CPI da autarquia na últi-
ma quarta-feira (18) nas depen-
dências do Legislativo. Ele inte-
grou a comissão que analisou di-
versos pontos de irregularidades,
a exemplo do esgoto que é jogado
in natura no Ribeirão Itapeva,
que fica embaixo da avenida Ar-
mando de Salles de Oliveira.
"Quem trafega pela Armando Sal-
les não imagina que embaixo dela
tem esgoto", pontuou Rissato.

Falar que Piracicaba tem
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"O Semae vai colapsar", alerta
vereador no Primeiro Tempo

Anilton Rissato foi o convidado do programa Primeiro Tempo,
exibido na noite de quinta (19), antes do início da 19ª reunião ordinária

Guilherme Leite

100% do esgoto coletado não
procede, explica o vereador. Du-
rante os trabalhos de diligências
com os outros dois membros da
CPI, constatou "locais nevrálgi-
cos no munícipio", quanto ao
despejo de esgoto em ribeirões e
mananciais. "O correto é afirmar
que 100% do que é coletado rece-
be tratamento", frisou o vereador.

REFORMA CAIC -  Nesta
semana o parlamentar esteve
com o secretário municipal de
Educação, Bruno Rosa, na escola
José Antônio de Souza - o Caic
(Centro de Atenção Integral à Cri-
ança e ao Adolescente) do bairro
Parque Orlanda. O prédio da uni-
dade está precário, com problemas
de infiltrações na quadra polies-
portiva, nos telhados e em outros
espaços. "A quadra, quando cho-
ve vira uma piscina", lamenta.

O secretário de Educação
garantiu ao vereador que a es-
trutura será reformada o mais
breve possível, "a exemplo de
outras escolas municipais que
passam pelo mesmo problema",
completou Anilton Rissato.

O bairro Campestre também
vai ganhar um campo de futebol
society, uma quadra de basquete,
arquibancadas com capacidade
para 100 pessoas sentadas e ilu-
minação de LED pelo projeto Are-
ninha. A terraplanagem do local
foi finalizada pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Obras (Semob).

O novo centro esportivo
terá uma área de 1.025 m² e
será instalado na avenida La-
ranjal Paulista. A Semob tam-
bém trabalha na ligação de
água e energia elétrica no lo-
cal. O investimento é de R$ 350
mil, destinados via emenda
parlamentar do deputado esta-
dual Sebastião Santos, que inclui
a construção de duas areninhas,
sendo a outra no loteamento
Vem Viver, no bairro Vila Sô-
nia. A gestão do convênio é da

CCCCCAMPESTREAMPESTREAMPESTREAMPESTREAMPESTRE

Prefeitura finaliza terraplanagem
do projeto Areninha no bairro

Divulgação

Prefeitura finaliza terraplanagem do projeto Areninha, no Campestre

Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam).

Em contrapartida, a Prefei-
tura de Piracicaba é responsável
pelos serviços de preparação para
a execução da base, como a ter-
raplenagem e a instalação de ca-
naletas para fiação. A Prefeitura
também será encarregada pelo
abastecimento de água e por
fornecer energia elétrica.

Iniciado em 2020 pela Secre-
taria de Esportes do Estado de São
Paulo, o projeto Areninha é de rá-
pida implantação e deve ser con-
cluído em aproximadamente 30
dias. O espaço será administrado
pela Selam e poderá ser utilizado
pela população em geral, além de
ser um possível núcleo para o de-
senvolvimento de ações da Pas-
ta, como o Programa Desporto
de Base (PDB) ou o Programa de
Atividades Motoras (PAM).

Começa amanhã, 25, das
18h às 20h, aulas de capoeira
na Estação da Paulista, ministra-
das pelo grupo de Capoeira Idile,
com apoio da Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural (Semac). As
aulas, que também ocorrerão às
segundas no mesmo horário,
são abertas a todos os públicos
e as inscrições podem ser reali-
zadas antes da aula, no local.

Ministrada pelo mestre Boca
– Osvaldo Negretti, com mais de

38 anos de experiência em capoei-
ra, as aulas visam difundir a prá-
tica sadia do esporte, equilibran-
do, disciplinando e educando
crianças e jovens das mais diver-
sas classes sociais. "Além de
combater a violência e uso de
drogas, despertamos em todos os
valores da cidadania com respei-
to aos valores sociais,", explica.

Com foco na preservação e
respeito às mais diversas tradições
e filosofias do esporte autentica-

mente nacional, as aulas, confor-
me material de divulgação, con-
sistem no ensino da capoeira de
angola e regional, bem como to-
ques de berimbau, atabaque,
maculelê, danças e cantigas
afros através de atividades físi-
cas e culturais, além de apresen-
tações públicas integrando os alu-
nos à sociedade e contribuindo
para uma melhor qualidade de
vida entre amigos e familiares.

Recomenda-se que os inte-

ressados comparecem com
roupas confortáveis, próprias
para a prática de atividades
físicas, como o uso de camise-
tas de malha e moletons.

O grupo Idile atua há mais
de quatro anos em Piracicaba
com projetos e inclusão social e
também realiza apresentações
de Rodas de Capoeira todo últi-
mo domingo de cada mês, das
10h às 12h, no Casarão Turísti-
co, situado a Rua do Porto.
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Aulas serão oferecidas gratuitamente na Paulista
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Prêmio Escriba de Poesia
abre inscrições gratuitas

Foram abertas, desde ontem,
23, as inscrições para o 15ª Prê-
mio Escriba de Poesia 2022. Cada
participante deve enviar três poe-
sias em português, de autoria pró-
pria e temática livre. Poderão par-
ticipar candidatos de qualquer lo-
calidade, com idade mínima de 15
anos. As inscrições prosseguem até
dia 30 de junho. Os interessados
devem consultar o regulamento e
preencher a Ficha de Inscrição,
disponíveis para download na pá-
gina: http://biblioteca.piracicaba.
sp.gov.br/site/concursos-literari-
os/premio-escriba/. Após preen-
cher a ficha é necessário enviá-la
para o e-mail premioescriba@
piracicaba.sp.gov.br, juntamente
com o arquivo das poesias.

O prêmio é uma realização da
Prefeitura do Município de Piraci-
caba, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Ação Cultural e da Bi-
blioteca Pública Municipal “Ricar-
do Ferraz de Arruda Pinto”.

Serão premiados com dinhei-
ro e troféu os três primeiros luga-
res, além do prêmio Melhor de Pi-
racicaba. Também serão concedi-
das sete menções honrosas e sele-
cionados outras poesias, que com-
porão a antologia do concurso. Os
prêmios ofertados este ano são

R$ 4.000,00 e troféu para o pri-
meiro colocado, R$ 3.000,00 e
troféu para o segundo, R$
2.000,00 e troféu para o tercei-
ro e R$ 1.500,00 e troféu em ho-
menagem a Maria Cecília Ma-
chado Bonachella para o Melhor
de Piracicaba. A seleção e premi-
ação serão feitas por Comissão
Julgadora, composta por cinco ju-
rados de reconhecida capacidade
e atuantes na área de literatura.

PRÊMIO ESCRIBA - O
Prêmio Escriba é um concurso li-
terário de projeção, que recebe tra-
balhos em português vindos de
todo o Brasil e também de outros
países, notadamente Portugal, An-
gola, Moçambique, Estados Uni-
dos, Japão, entre outros. Sua pri-
meira edição ocorreu em 1990, na
modalidade Poesia. Em 1997, foi
instituída a edição para Contos, e,
a partir de então, os dois gêneros
passaram a se alternar a cada ano.
Em 2011, foi criado o Prêmio Es-
criba de Crônicas, completando o
anseio da organização e dos parti-
cipantes de abarcar mais ampla-
mente os gêneros literários. Dessa
forma, alternando Poesias, Con-
tos e Crônicas, o Escriba chega, em
2022, com o 15º Prêmio Escriba
de Poesia, a sua 28ª edição.
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Simespi promove palestra
sobre sustentabilidade

Sustentabilidade na indús-
tria: como ganhar mais dinheiro e
garantir a sobrevivência do negó-
cio. Este é o tema que o Simespi
escolheu para a palestra que será
proferida pelo gerente de comuni-
cação, marketing e sustentabilida-
de da Sicoob Cocre, Vieira Júnior,
amanhã, das 18 às 20h, no audi-
tório do sindicato patronal. O even-
to é alusivo ao Dia da Indústria.

“Vamos falar sobre como a
sustentabilidade tem deixado
de ser um diferencial e se tor-
nado obrigatória para a manu-
tenção do negócio, fazendo com
que pessoas, empresas e mar-
cas ganhem ou percam dinhei-
ro de acordo com suas políti-
cas de utilização de recursos”,
explica Vieira Jr. Segundo ele,
o objetivo da palestra é dar aos
participantes a possibilidade de
aprender como usar a sustenta-

bilidade a seu favor, tornando
seu negócio mais competitivo.

Para a gerente do Simespi,
Valéria Rueda Spers, o tema
sustentabilidade precisa ser
cada vez mais trazido para a re-
alidade das empresas, especial-
mente das indústrias, que dese-
jam se alinhar com as tendênci-
as de um mercado cada vez mais
atento e exigente em relação às
práticas ambientais, sociais e es-
truturalmente mais sustentáveis.

A palestra é aberta à comuni-
dade, as inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo e-mail
simespi@simespi.com.br, até dia
24. O Simespi pede a doação de um
quilo de alimento não-perecível,
que será destinado a comunida-
des carentes. O Simespi fica na
rua Almirante Barroso, 150,
Bairro dos Alemães. Mais infor-
mações pelo telefone 3417-8600.
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Solene marca entrega de
homenagens a Roberto
Cabrini e Zé Boquinha
Ambos os homenageados têm uma peculiaridade: os dois iniciaram a carreira
com 16 anos e em Piracicaba. Autoria é do vereador Laércio Trevisan Jr.

Davi Negri

Homenagens foram entregues em solenidade na última sexta (20)

“Posso fazer qualquer tipo de
pergunta”? Essa é uma das mar-
cas do jornalista piracicabano
Francisco Roberto Cabrini – o Ro-
berto Cabrini – ao iniciar a entre-
vista com os seus convidados.

Detentor de inúmeros troféus
e comendas – entre eles o Esso e o
Tim Lopes de telejornalismo, ele
foi homenageado na noite desta
sexta-feira (20), no salão nobre
“Helly de Campos Melges”, com o
título de “Piracicabanus Praecla-
rus" 54/2021, concedido às auto-
ridades e personalidades nasci-
das no município que contribuí-
ram para a Ciência, Educação
prestando serviços relevantes à
sociedade. A autoria é do verea-
dor Laércio Trevisan Jr. (PL).

Tudo começou, conta Cabri-
ni, quando o jovem de 16 anos –
estudante do ensino médio na es-
cola estadual Sud Menucci – foi
fazer uma visita na extinta “Rá-
dio A Voz Agrícola de Piracicaba
AM”, que operava à época na fre-
quência de 580 KHz. Começava
naquele instante, uma das mais
belas carreiras promissoras no
jornalismo do município e do país.

O início na rádio foi quase que
imediato na equipe de esportes co-
mandada pelo então Márcio Ter-
ra, à época diretor de esportes da
“Equipe Camisa Dez” – que mais
tarde viria a ser vereador na Câ-
mara Municipal de Piracicaba
(SP). Devido a sua desenvoltura
no microfone, um ano mais tarde
já estava dentro da Rede Globo -
São Paulo, após passar em um
teste nos estúdios da emissora.

De lá, alçou voo internacio-
nal, tornando-se correspondente
da TV Globo em Nova York e Lon-
dres, trabalhando ao lado dos jor-
nalistas Paulo Francis e Lucas
Mendes. Teve passagens por 60
países, elaborando reportagens
especiais no Afeganistão e, recen-

temente, na Ucrânia, cobrindo a
guerra. “É o maior jornalista in-
vestigativo do Brasil”, definiu o
vereador Laércio Trevisan Jr ao
entregar o “Piracicabanus Prae-
clarus” ao filho de Piracicaba.

Carlos Roberto Massa – o
Ratinho -, César Filho, Raul Gil,
Percival de Souza, Celso Freitas,
Luiz Bacci e Celso Portioli fo-
ram alguns apresentadores da
televisão brasileira que grava-
ram depoimentos destacando
o trabalho de Roberto Cabrini
como repórter investigativo.

Piracicaba, lembra Cabrini, é
a sua essência, mas “o jornalismo
me levou a conhecer todo o mun-
do e a ganhar muitos prêmios. Mas,
promover a Justiça é a minha mis-
são”. Todos os princípios “eu apren-
di nessa terra tão querida”.

RÁDIO – Na tribuna, Ca-
brini enfatizou por diversas ve-
zes que a experiência no rádio fez
toda a diferença na sua carrei-
ra. “O rádio ensina e norteia nos-
sos ideais. E foi aqui em Piraci-
caba que surgiu esse sonho de
fazer do exercício da minha pro-
fissão à promoção da igualdade,
da justiça e da oportunidade”. E
defendeu: “Não existe democra-
cia sem um jornalismo atuante”.

ZÉ BOQUINHA - Na mes-
ma solenidade, houve a entrega do
título de "Cidadão Piracicabano"
ao esportista José Roberto Lux,
o Zé Boquinha, atendendo ao
projeto de decreto legislativo 1/
2022. Natural de Santa Bárbara
d'Oeste (SP), o homenageado
nasceu em 27 de julho de 1944.

Roberto Cabrini e Zé Boqui-
nha têm uma peculiaridade: am-
bos iniciaram a carreira com 16
anos de idade em Piracicaba. E
bons frutos saíram dessa feliz co-
incidência: de um lado um jor-
nalista reconhecido e, do outro,
um esportista renomado.

Zé Boquinha é um dos nomes
mais respeitados do basquete bra-
sileiro, porém iniciou a carreira
esportiva no futebol, nas categori-
as de base do União Barbarense,
onde atuou até 1964. Paralelamen-
te, deu início a uma carreira bem-
sucedida no juvenil do basquete
do Esporte Clube XV de Novem-
bro de Piracicaba em 1960, perma-
necendo no alvinegro até 1968.

O apelido de Zé Boquinha "pe-
gou" desde garoto porque sempre
discutiu o que achava de errado.
"Passei a ser sinônimo de bocudo.
Depois quando me iniciei nos espor-
tes me passaram a chamar de boca,
e finalmente quando fui jogar bas-
quete no XV de Piracicaba, virei o Zé
Boquinha", contou o esportista.

“O início”, relembra o atleta,
“foi com os jogadores Pecente e
Wilson Rensi no XV de Piracicaba
e aqui é a minha formação, tanto é
que nos programas esportivos que
eu apresento pela ESPN eu sempre
falo de Piracicaba, pois agora sou
cidadão piracicabano de fato e de
direito”, comentou, Zé Boquinha,
emocionado, na tribuna.

Do alvinegro piracicabano foi
parar no Corinthians e no Fla-
mengo, além de outras agremia-

ções, sendo que na seleção brasi-
leira representou Piracicaba nos
Jogos Olímpicos Universitários de
Tóquio, em 1967, onde conquis-
tou a medalha de bronze. No cur-
rículo: títulos de campeão Sula-
mericano e Panamericano.

Ele voltou a jogar pelo XV de
Novembro na temporada 1974/
1975, vencendo o campeonato do
interior novamente, antes de en-
cerrar a carreira. Também atuou
como técnico da Unimep entre os
anos de 1983 e 1984. Atualmen-
te, Zé Boquinha é comentarista
dos canais esportivos ESPN.

A mesa diretiva dos traba-
lhos foi composta pelo presidente
da Câmara, o vereador Gilmar
Rotta (PP), além de Adolpho
Queiroz (secretário municipal de
Ação Cultural); deputado estadu-
al por Piracicaba, Alex de Madu-
reira (PSD); 1º sargento do Tiro
de Guerra local, Felipe da Silva
Carvalho; vereador da Câmara
Municipal de Rio Claro (SP), Sér-
gio Carnevalle (União Brasil); di-
retor artístico das Rádios Educa-
dora AM (1060 KHz) e Jovem Pan
FM (103,1 MHz), Jairinho Mat-
tos, além do autor da propositu-
ra o vereador Laércio Trevisan Jr.

O vereador André Bandei-
ra (PSDB) visitou na manhã
desta sexta-feira (20) a escola
estadual "Profª. Jaçanã A. Pe-
reira Guerrini", na Vila Inde-
pendência, para apresentar o
projeto de obras de acessibili-
dade no local. Acompanhado da
diretora da unidade, Andrea de
Negri Bello, o projeto e orçamen-
to foi graciosamente fornecido
pelo engenheiro Obede Silva.

A escola é antiga e possui di-
versos problemas, como por exem-
plo, desníveis que dificultam a lo-
comoção de cadeirantes. "Os ní-
veis do chão do pátio da escola são
uns, os das salas outros. Há esca-
das na escola, principalmente para
acessar a quadra. Vamos pleitear
junto ao Estado a reforma da Es-
cola, e dependendo da situação,
também buscaremos apoio na ini-
ciativa privada", disse o vereador.
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Vereador apresenta projeto
de acessibilidade à escola

André Bandeira visitou a escola na manhã do último dia 20

Ocorre hoje, às 19h, no An-
fiteatro da Biblioteca Municipal
Ricardo Ferraz de Arruda Pin-
to, mais uma sessão do projeto
Nhô Cine, que realiza exibições
gratuitas de filmes de curta me-
tragem piracicabanos, seguidos
de um longa-metragem, tudo
com direito à pipoca.Nesta terça
será exibido o curta Volume
Morto, de 15 minutos, com clas-
sificação livre e o longa Tempos
de Paz, com 1h20 e classificação
etária de 12 anos. Além das exibi-
ções, será realizada roda de con-
versa sobre as produções, princi-
palmente sobre o curta local.

O projeto, que tem apoio da
Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac) e do Museu
da Imagem e do Som de Piraci-
caba (Misp), é realizado pelo
grupo Cena14, Biblioteca Muni-
cipal Ricardo Ferraz de Arru-
da Pinto e Universidade Meto-
dista de Piracicaba (Unimep).

A sessão de junho está
programada para dia 23/06,
quinta-feira. Os filmes que
serão exibidos podem ser con-
feridos no instagram do MISP
(@misp_piracicaba). Futura-
mente também haverá apresenta-
ções em outros locais da cidade.
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Nhô Cine apresenta, hoje,
sessão dupla na Biblioteca

Assessoria Parlamentar

A partir de agora com o pro-
jeto de reforma, uma nova entra-
da para a escola também está sen-
do pensada: "hoje, a escola tem
mais de 300 alunos, quase o do-
bro do ano passado, sendo a mai-
oria pequenos, e a situação de Vans
que estacionam na entrada prin-
cipal da escola, na rua Dr. Paulo
Pinto é muito perigosa, então
também de se viabilizar uma ou-
tra entrada, possivelmente na
rua Francisco Florêncio do
Amaral", falou André Bandeira.

O parlamentar se colocou à
disposição junto à diretora Andrea
de Negri Bello “Poder ajudá-la
também em questões que propor-
cionem maior acessibilidade, in-
clusão e ajudá-la também em ques-
tões que proporcionem maior aces-
sibilidade, inclusão e segurança
dos alunos, é uma imensa satis-
fação”, disse o parlamentar.

Divulgação

Filme “Tempos de Paz” tem direção de Daniel Filho
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Comércio terá funcionamento
especial nos feriados de junho

Para o Dia dos Namorados,
na sexta-feira, dia 10 de junho, as
lojas podem abrir até às 22 horas
e, no sábado, 11 de junho, até às
18 horas. Na segunda-feira, 13 de
junho, feriado municipal em co-
memoração ao dia de Santo Anto-
nio e no dia os 16 de junho, Cor-
pus Christi, os estabelecimentos
funcionarão das 9 às 16 horas.

Apesar da Prefeitura de Pira-
cicaba ter alterado o feriado mu-
nicipal de 13 de junho, para o dia
17 de junho, a medida vale somen-
te para os servidores municipais e
não se estende ao comércio e de-
mais atividades econômicas.

O funcionamento em horário
especial está estabelecido na con-
venção coletiva do trabalho, assim
como os benefícios dos comerciá-

rios que trabalham nestas datas.
Os lojistas que forem abrir no feri-
ado, e ainda não o fizeram, preci-
sam providenciar a autorização
que está disponível pelo Sindmais,
no site do Sincomércio (www.
sincomerciopiracicaba.com.br).

SINCOMÉRCIO - O Sin-
dicato do Comércio Varejista de
Piracicaba e Região é o órgão
representativo dos empresári-
os do setor do comércio vare-
jista e de serviços de sete cida-
des – Piracicaba, Águas de São
Pedro, Charqueada, Saltinho,
São Pedro, Tietê e Torrinha.
Fundado em 1942, possui hoje
13 mil representantes e é filiado
à Fecomercio, órgão que tam-
bém está à frente dos conselhos
do Sesc e do Senac São Paulo.

A ação de limpeza, manu-
tenção e desinfecção das duas
caixas d’água do complexo do
CAIC (Centro de Atendimento In-
tegrado a Criança) do Parque
Orlanda foi concluída no final da
tarde de ontem, 23, após traba-
lho conjunto entre as Secretari-
as Municipais de Educação e de
Saúde, responsáveis pelas esco-
las EMEF José Antônio de Sou-
za, EMEI Antônio Boldrin e pelo
PSF, instaladas no complexo.

A ação foi necessária tendo em
vista que a equipe de manutenção
da Educação encontrou morcegos
no local. Já na última quinta-fei-
ra, 19/05, as unidades tiveram
suas atividades paralisadas para
inspeção das Vigilâncias Epide-
miológica e Sanitária e manuten-
ção das caixas d’água, sempre
seguindo todos os protocolos sa-
nitários vigentes para a garantia
da segurança na oferta de água
em todo o complexo do CAIC.

Na manhã de ontem, o pre-
feito Luciano Almeida e o secretá-
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Veterinário do CCZ, Matheus Santos, explica as ações do poder público

rio municipal de Educação, Bruno
Roza, estiveram no local para
acompanhar os trabalhos, que con-
taram com supervisão de profis-
sionais do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) e Núcleo de Bem-
Estar Animal de Piracicaba, co-
ordenados pelo médico veteriná-
rio do CCZ, Matheus Santos.

Devido a esta intervenção,
as duas unidades de educação
seguiram com aulas remotas
nesta segunda-feira e no PSF
apenas o atendimento odontoló-
gico foi reagendado, devido à
falta temporária de água. Com a
liberação de reabastecimento das
caixas d’água ainda nesta tarde,
a previsão é que o atendimento
nas unidades estejam normali-
zado na manhã de hoje, 24.

A Secretaria Municipal de
Saúde reforça que as equipes do
CCZ também deu início ao tra-
balho de bloqueio no bairro com
o suporte da Secretaria de Esta-
do da Saúde, conforme orienta-
ção do Ministério da Saúde.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Município recebe três ambulâncias
para reforçar estrutura do Samu

Na manhã desta sexta-feira
(20), a vereadora Ana Pavão (PL)
participou da entrega de três am-
bulâncias ao Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência)
que ocorreu na Prefeitura Muni-
cipal de Piracicaba.  O investimen-
to das ambulâncias é de R$
898.200,00. Os veículos são da
marca Mercedes Benz, Sprinter 416.
E, foram entregues ao Samu, por
intermédio da lei 8193, em convê-
nio de Cooperação Intermunicipal
firmado entre a Prefeitura e o Samu.

De acordo com a cláusula
primeira, descrita no diário ofici-
al do dia 14 de maio de 2015, “o
convênio tem por objeto a regio-
nalização dos serviços prestados
pelo Município de Piracicaba, atra-
vés do Samu 192, com o intuito
de estender estes serviços a quais-
quer usuários que deles necessi-
tem, desde que estejam no terri-
tório dos municípios convenen-

tes, abrangidos neste Convênio de
Cooperação Intermunicipal.”

Na lei, para execução do ob-
jeto deste convênio, cada muni-
cípio convenente transfere men-
salmente ao Fundo Municipal da
Saúde de Piracicaba, recursos fi-
nanceiros por habitante (estima-
do pelo IBGE - Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística),
como contrapartida dos serviços
prestados neste convênio, sendo
o valor atualizado anualmente.

“Mais ambulâncias para me-
lhorar o atendimento da nossa
metrópole. Feliz em ver a saúde
sendo estruturada a cada dia”,
comenta a vereadora Ana Pavão.
Também estiveram o prefeito Lu-
ciano Almeida (União Brasil), se-
cretário de Saúde, Filemon Silva-
no, vereador Ary Pedroso Jr. (So-
lidariedade), e Maria Cristina Co-
lonese - coordenadora de Enfer-
magem do Samu e equipe.

Divulgação

Município recebe três ambulâncias para reforçar estrutura do Samu
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Ação de limpeza preventiva no
Parque Orlanda é concluída
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Episódio escrito por Skubs será
exibido, hoje, no Sony Channel
“Episódio brasileiro” reúne diálogos em português, Bandeira Nacional, menção a
ídolo nacional e mostra fotos pessoais do roteirista tiradas durante viagens pelo país

O Sony Channel exibe hoje,
24, às 21h, o 14º episódio da 18ª
temporada de Grey’s Anatomy,
cujo roteiro foi escrito pelo rotei-
rista Beto Skubs, de Piracicaba,
que é, ainda, um dos produtores
e também fará uma aparição em
uma das cenas daquele que fi-
cou conhecido entre os fãs
como o “episódio brasileiro”.

Entre outras narrativas, o
episódio, intitulado "Road Trip-
pin" (“Pegando Estrada” em tra-
dução livre), apresenta a história
de uma família brasileira que atra-
vessa os EUA num trailer, rumo
ao Grey Sloan Memorial Hospital,
em busca de tratamento médico
para a filha adolescente que sofre
com um grave problema cardíaco.

“Espero que os brasileiros se
sintam representados, já que nós
estamos olhando para eles, os va-
lorizando. Nosso país está preci-
sando de alegria e espero que eu
possa contribuir”, afirma Skubs,
que nasceu em São Paulo e foi cri-
ado em Piracicaba, onde viveu a
maior parte da vida antes de se
mudar para os EUA em 2012.

Desde junho de 2021, Beto
faz parte da equipe de roteiristas
da série, que compõe um merca-
do do qual, na opinião do profis-
sional, seus conterrâneos são par-
te fundamental. “O Brasil é inte-

ressante e importante. É um pú-
blico gigante para filmes e séries
de TV. Gostaria muito que isso
inspirasse outros escritores a es-
crever personagens brasileiros
em suas séries”, opina Skubs.

O episódio reúne diálogos
em português, menção ao craque
do futebol Neymar e, em um dos
cenários, mostra objetos e fotos
pessoais do roteirista, tiradas
durante viagens pelo país. Além
disso, a bandeira do Brasil tam-
bém está presente e os nomes de
alguns dos personagens foram
inspirados em familiares e ami-
gos do profissional brasileiro.

BOA RECEPÇÃO - Skubs
afirma que a temática brasilei-
ra foi muito bem recebida pelos
atores e por toda a equipe de
Grey´s Anatomy. “Percebi que
eles abraçaram a brasilidade do
episódio. Todos se empenha-
ram e buscaram imprimir essa
satisfação em cena”, diz.

“Temos agora um episódio
que mostra brasileiros, mostra
nossa bandeira, fala sobre como a
gente é. Fiz questão de ter diálo-
gos em português, referências ao
Brasil, ao futebol porque eu amo
muito e os brasileiros são apaixo-
nados. De verdade, é um presente
que eu queria dar aos fãs brasilei-
ros da série”, orgulha-se Skubs,

Beto Skubs aparece em cena do episódio

Sony Channel/Divulgação

que tem interagido com os fãs pelo
seu Twitter (@bskubs, www.twitter.
com/bskubs) e Instagram (www.
instagram.com/bskubs).

EPISÓDIOS INÉDITOS -
Os fãs de Grey’s Anatomy podem
conferir episódios inéditos da 18ª
temporada toda terça-feira, às
21h, somente no Sony Channel. Em
seguida, o canal também exibe
novos episódios da 5ª temporada
do spin off Station 19, que vai ao
ar às 21h55. Beto também é o au-
tor do 5º episódio da 18ª tempo-
rada de Grey´s Anatomy,  que é
um crossover com o Station 19.

Uma das produções televisi-

vas mais premiadas e assistidas da
atualidade, Grey's Anatomy é
transmitida em mais de 250 paí-
ses, reconhecida recentemente pelo
People’s Choice Awards como a
série favorita de 2020. No Brasil,
de acordo com um levantamento
realizado pelo Google Trends, a
obra de Shonda Rhimes foi a sé-
rie mais pesquisada de 2020.

A série tem, em seu elenco, El-
len Pompeo, Chandra Wilson, Ja-
mes Pickens Jr, Kevin McKidd,
Caterina Scorsone, Camilla Lu-
ddington, Kelly McCreary, Kim
Raver, Jake Borelli, Chris Carma-
ck, Anthony Hill e Scott Speedman.

O trabalho da divisão do Se-
mae (Serviço Municipal de Água e
Esgoto) responsável pela região da
Pauliceia foi destacado por verea-
dores que participaram da entre-
ga da moção de aplausos 25/2022
a José Carlos Barbosa de Souza
Magazine, chefe que represen-
tou a equipe no ato solene no
hall do salão nobre da Câmara,
na noite desta quinta-feira (19).

Autor da homenagem, o ve-
reador Aldisa Vieira Marques, o
Paraná (Cidadania), elogiou a atu-
ação de Magazine. "Não só esse
tempo em que gerencia a regional
da Pauliceia, mas desde antes você
já fazia um trabalho exemplar nas
comunidades, pois não tem dia
nem hora para atender a popula-
ção. É mais do que merecida essa
moção", declarou Paraná.

A entrega da homenagem foi
acompanhada pelos vereadores
Cassio Luiz Barbosa, o Cassio
Fala Pira (PL), Paulo Campos
(Podemos) e Gilmar Rotta (PP).
"É uma homenagem mais do que
merecida a um homem que há
anos presta um serviço técnico e
de relevância à cidade. Quero
agradecer a tudo o que você faz
na Pauliceia e em toda Piracica-
ba. Sempre que pedimos você está
conosco, uma pessoa séria que
faz um belo trabalho na cidade",
afirmou Cassio Fala Pira.

Paulo Campos lembrou que,
após sofrer a interrupção do tra-
balho que fazia, Magazine retor-
nou à regional da Pauliceia depa-
rando-se com "mais de 400 ordens
paradas". "De forma responsável,
colocou a casa em dia e hoje são
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Vereadores destacam
trabalho de regional

Paraná homenageou equipe, representada por José Carlos Magazine

Guilherme Leite

quase 500 mil pessoas que estão
reconhecendo seu trabalho", dis-
se o vereador, em menção à mo-
ção aprovada pela Câmara.

Gilmar Rotta destacou o re-
conhecimento "à pessoa do ser-
vidor público de Piracicaba".
"Há anos, Magazine vem se de-
dicando ao trabalho à cidade.
Sempre teve um olhar forte e fir-
me para a população, enfrentan-
do obstáculos. Vocês, servidores,
e nós, vereadores, temos que pen-
sar na população", comentou.

O chefe de divisão da regio-
nal Pauliceia classificou o rece-
bimento da homenagem como
"histórico". "Nunca o Semae re-
cebeu uma moção de aplausos; é
a primeira em mais de meio sé-
culo. Para nós, não tem sábado
nem domingo: fazemos o melhor
para o povo", disse Magazine,
acrescentando que criou "canal
direto com o Legislativo para aten-
der os vereadores, sem exceção".

A moção de aplausos 25/
2022, também dirigida ao presi-
dente do Semae, Maurício Olivei-
ra, reconhece a regional Pauliceia,
criada no governo do prefeito
José Machado para dar celerida-
de à execução dos serviços pres-
tados. Magazine, funcionário da
autarquia há 24 anos, assumiu a
regional em 28 de setembro de
2021. Das quase 500 ordens de
serviços que estavam pendentes,
entre pedidos de ligações de
água, conserto de vazamentos e
falta d'água, o número caiu para
cerca de 70, tido como a rotina
normal da regional, cuja equipe
é formada por 32 funcionários.
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Câmara define licitação para
serviços de serralheria

Davi Negri

Licitação para contratação de serviços aconteceu ontem, 23

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba realizou, na manhã des-
ta segunda-feira (23), a sessão
pública do pregão previsto no
Edital 10/2022, para prestação
de serviços de serralheira, com
fornecimento de material. A em-
presa Mantec Soluções industri-
ais foi a vencedora do certame.

O pregão foi disputado por
duas empresas, sendo a VGR
Construções Eireli – ME, que
ofereceu R$ 27.529,87 (exata-
mente o valor apresentado no

edital) e a Mantec Soluções In-
dustriais saiu vencedora por
apresentar R$ 26.150,41 para re-
alizar serviços de serralheira com
o fornecimento de material, que,
dentre outras coisas, deverá ter
barra horizontal cilíndrica, cor-
rimão barra chata de parede e
cilíndrico e barra vertical chata.

Todo o processo de licita-
ção e a ata da sessão pública
estão disponíveis no Portal da
Transparênc ia  da  Câmara
Municipal de Piracicaba.

A Oji Papéis realiza, ama-
nhã, 25, às 14h, o lançamento do
Mural do Centro Comunitário do
bairro Monte Alegre, em Piraci-
caba, resultado do projeto “Arte
na Comunidade”, com o patrocí-
nio da empresa, por meio da Lei
de Incentivo à Cultura. O proje-
to, assinado e liderado pelo pre-
miado artista visual Camilo Ria-
ni, sob o formato da consagrada

experiência “MuroArte”, contou
com oficinas de sensibilização e
percepção artística para crianças
e jovens de escolas públicas e de
moradores que contribuíram no
processo criativo de um mural
inspirado pelas cores e beleza da
flora e da fauna local. Além de
Camilo, participam os artistas
João Ariozo Peixe Pichado, Eras-
mo Spadotto e Eduardo Grosso.

“M“M“M“M“MUROUROUROUROUROAAAAARTERTERTERTERTE”””””

Oji Papéis apresenta
mural no Monte Alegre
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Horto de Tupi participam de treinamento de prevenção
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Secretaria de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema), jun-
tamente com os gestores da Esta-
ção Experimental de Tupi (Horto
de Tupi), realizou no último dia
19, treinamento de prevenção e
combate a incêndios, ministra-
do por equipe do Corpo de Bom-
beiros. O evento ocorreu no Cen-
tro de Visitantes do Horto.

A iniciativa teve por objetivo
desenvolver ações preventivas
para proteger o Horto de possíveis
incêndios florestais, que normal-
mente ocorrem com a chegada do
outono e inverno e, consequente-
mente a estiagem, com menor vo-
lume de chuvas. Participaram do
treinamento em torno de 20 cola-
boradores dos órgãos estaduais
IPA e Fundação Florestal, da Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Sedema, e da Esalq/USP represen-
tada pelo Laboratório de Educa-
ção e Política Ambiental (OCA),
que atuam diretamente nas de-
pendências da Estação Experimen-
tal de Tupi (Horto de Tupi).

Segundo Giovanni Batista
Campos, analista ambiental da
Sedema e membro do Comitê
Gestor da Área de Visitação Pú-
blica do Horto de Tupi, para a
prevenção de incêndios que pos-
sam ocorrer no Horto, a Pasta e

Gestores e funcionários do Horto de Tupi participaram do treinamento

Divulgação

os administradores do local ado-
tam medidas como poda de ár-
vores; criação dos aceiros (fai-
xas onde a vegetação é comple-
tamente retirada em certos pon-
tos para impedir a propagação
de fogo); campanhas educativas
explicando – entre outras coisas
– a proibição em se fazer chur-
rasco ou qualquer outra ativida-
de com a utilização de fogo den-
tro da unidade; contato com os
vizinhos da área solicitando me-
didas preventivas em suas áre-
as; rondas preventivas nas divi-
sas do Horto (realizadas por um
servidor que percorre as trilhas) e

fiscalização por parte do Pelotão
Ambiental, da Patrulha Rural e
da Polícia Militar Ambiental.

SERVIÇO – O Horto Flo-
restal de Tupi está localizado na
rodovia Luiz de Queiroz, Km 149,
SP-304 – Tupi. Ocupa um espa-
ço de 198 hectares com vegeta-
ção de Mata Atlântica, sendo que
em sua área são encontradas es-
pécies florestais nativas e exóticas.

Caracterizada como Estação
Experimental - Unidade de Pro-
dução, atualmente a área é des-
tinada à prática de lazer e es-
porte, realização de programas
de Educação Ambiental e ativi-

dades de pesquisas científicas.
Essas ações têm por finalidade
tornar o Horto cada vez mais um
espaço educador sustentável.

Desde junto de 2018, foi ofi-
cializada uma parceria entre o Es-
tado de São Paulo e a Prefeitura
do Município de Piracicaba, por
meio de um Termo de Permissão
de Uso, para gestão da Área de
Visitação da Unidade que corres-
ponde a 22,3 hectares da área to-
tal da unidade. Conheça um pou-
co mais da história e das caracte-
rísticas do Horto de Tupi acessan-
do: https://sedema.wixsite.com/
sedema/unidadesdeconservacao
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Bebel reúne mais de duas
mil lideranças do Estado

Fotos: Divulgação

Mais de duas mil lideranças
de diversas regiões do Estado de
São Paulo participaram no último
sábado (21) do lançamento da pré-
candidatura da deputada estadu-
al Professora Bebel (PT) para ree-
leição à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. O evento,
denominado de “Encontro da Es-
perança”, realizado em São Paulo,
na quadra da escola de samba
Império da Casa Verde, foi marca-
do por balanço dos três anos de
mandato da deputada Bebel, que
ao longo da atividades recebeu inú-
meros apoios, entre eles do presi-
dente do PT, Luiz Marinho; da  ex-
presidenta Dilma Rousseff, de
ex-ministros; dos deputados fe-
derais Alexandre Padilha, Vicen-
tinho e Rui Falcão; dos presiden-
tes nacional e estadual da CUT,
respectivamente, Sérgio Nobre e
Douglas Izzo; do coordenador do
MST, Gilmar Mauro, e de diver-
sas lideranças de movimentos

sociais e sindicais tanto do Esta-
do como de Piracicaba e região.

No encontro, em que foi fei-
ta a prestação de contas do man-
dato popular da deputada Be-
bel, sendo unânime nos pronun-
ciamentos o forte e transforma-
dor trabalho que a parlamentar
tem desenvolvido na Assembleia
Legislativa de São Paulo na de-
fesa dos serviços públicos de
qualidade e do povo paulista.

O mandato da deputada Be-
bel tem tido forte atuação políti-
ca, em defesa da democracia e
do estado de bem-estar social da
população paulista, assim como
na defesa da educação e dos di-
reitos sociais e coletivos,  do fun-
cionalismo público,  das mulhe-
res e dos grupos oprimidos, da
saúde, do emprego, da moradia,
da cultura, do meio ambiente e
dos animais, das crianças e dos
jovens, no combate à desigual-
dade e ao racismo, pelo direito

Ao longo da plenária, a deputada Bebel recebeu manifestações de apoio,
através de vídeo, como da ex-presidenta Dilma Rousseff

A deputada Bebel, entre Evaldo Vicente, de A Tribuna Piracicabana, e
Osmir Bertazzoni, do Sindicato dos Municipais de Piracicaba

das pessoas LGBTQIA+, pela in-
clusão das pessoas com deficiên-
cia, dos idosos e dos aposentados.

Como líder da bancada do
PT na Alesp, Bebel também  lide-
rou diversas lutas em defesa da
educação pública de qualidade,
assim como dos professores e
servidores estaduais, contra pri-
vatizações e pelos direitos dos
segmentos mais vulneráveis da
população. Também fez enfren-
tamento diário às políticas do
então governador João Doria
(PSDB) e ao atual Presidente da
República, Jair Bolsonaro, pela
melhoria permanente da saúde,
do transporte, da segurança pú-
blica, enfim, na defesa do forta-
lecimento do Estado para servir
a população que mais precisa.

“Foi um grande encontro
em que pudemos debater as
perspectivas que se abrem para
possamos retomar no Brasil o
caminho da construção de um

Brasil justo, democrático, sobe-
rano, para que o povo brasileiro
volte a ser feliz. Também deba-
temos o nosso papel na tarefa
de fazer com que o estado de São
Paulo possa virar a página, su-
perando quase três décadas de
governos do PSDB, que desmon-
tam o Estado e os serviços pú-
blicos, tornado a vida do povo
muito mais difícil”, diz Bebel.

A luta não para e ainda há
muito a fazer por São Paulo, de
acordo com a deputada Profes-
sora Bebel, que preside também
a Apeoesp, o maior sindicato de
professores da América Latina.
“Continuo mantendo nosso
mandato à disposição dessa luta,
elevando nossa voz na ALESP e
em todos os outros espaços onde
a classe trabalhadora, o funciona-
lismo público e a população preci-
se da nossa voz e do nosso
apoio”, enfatiza a parlamentar, que
está no seu primeiro mandato.

Foi no último sábado, em São Paulo, o lançamento da
pré-candidatura para reeleição da deputada estadual
Professora Bebel para a Assembleia Legislativa do Estado

O deputado federal Padilha falou do trabalho em parceria
com a Bebel, destinando recursos para Piracicaba

O deputado federal Vicentinho fez questão de destacar
a luta da deputada Bebel em prol do povo paulista

Paiva, dos Bancários de Piracicaba, enalteceu
a qualidade das intervenções da deputada Bebel

Luiz Marinho,  presidente do PT no Estado, ressaltou
a importância do mandato da deputada Bebel

Gilmar Mauro, do MST, disse que o movimento
dos sem-terra apoia a deputada estadual Bebel

A deputada Bebel agradeceu a presença do presidente
nacional da CUT, Sergio Nobre, que participou do evento

Osmir Bertazzoni, do Sindicato dos Municipais, falou da luta da
deputada Bebel em prol dos servidores municipais de Piracicaba

O deputado federal Rui Falcão destacou o
importante trabalho da deputada Bebel
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Investimentos em esgoto colocam
cidade na contramão do Brasil
Em Piracicaba os números de internação por doenças diarreicas
caíram 92% nos últimos anos, segundo dados do Datasus

Os investimentos realizados
pela Mirante, nos últimos 10
anos, permitiram a Piracicaba
seguir na contramão da triste
realidade dos inúmeros municí-
pios brasileiros que não investi-
ram em saneamento básico. En-
quanto o país registra aumento
nas internações por doenças de
veiculação hídrica, em Piracica-
ba os números de internação por
doenças diarreicas caíram 92%
nos últimos anos, segundo dados
do Datasus, portal do Ministério
da Saúde que acompanha os re-
gistros de internações, óbitos e
outras ocorrências relacionadas
à saúde da população brasileira.

Em Piracicaba, a concessio-
nária mudou a realidade da po-
pulação com investimentos em
obras que garantiram a univer-
salização do saneamento. Ao ob-
servarmos o cenário nacional,
nas cidades que seguiram o mes-
mo caminho, segundo estudo da
FGV – Fundação Getúlio Vargas,
os resultados são positivos.

É notório os estudos que
apontam que metade da popu-
lação brasileira não têm acesso
à rede de esgoto - aproximada-
mente 35 milhões não têm água
potável e mais da metade do es-
goto coletado não é tratado.

Isso nos traz a triste reali-
dade, recentemente apontada no
editorial do jornal O Estado de
São Paulo, de 07 de maio, intitu-
lado “Liberdade ainda que tar-
dia no saneamento”, que mostra
que, diariamente, mais de 40 pes-
soas morrem e quase 1.000 são
internadas por doenças ligadas
à falta de saneamento, como di-
arreia ou febre tifoide. Quase 40%
da água tratada é desperdiçada e
todos os dias são despejadas mais
de 1.000 piscinas olímpicas com
dejetos nas águas brasileiras.

Especialistas calculam que,
para cada R$ 1,00 investido em
saneamento básico, é gerado um
retorno de até R$ 4,00 por meio
de trabalho, valorização imobili-
ária, turismo e economia com a
saúde pública. Isso muda a rea-
lidade vivida por pessoas que
usufruem do direito universal do

saneamento. Ainda conforme
dados da FGV, quem ainda não
tem acesso à universalização,
sofre com a realidade que vive.

Além de garantir um direito
universal à população piracica-
bana, a Mirante, através da área
de Responsabilidade Social, atua,
ao longo desses 10 anos, com o
propósito de manter a conexão
com a população e deixar um le-
gado de desenvolvimento para o
município. Os projetos e progra-
mas desenvolvidos fortalecem o
diálogo com lideranças comuni-
tárias, ampliam conhecimentos
relacionados à educação sanitá-

ria e ambiental, além de engajar
os colaboradores da concessio-
nária em ações de voluntariado,
estabelecendo uma relação de
interação e pertencimento com
todo o território, principalmente
com a população vulnerável.

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - A Mirante
está em consonância com a agen-
da 2030, que estabelece um plano
de ação para as pessoas, o plane-
ta e a prosperidade. São 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Susten-
tável, os ODS, e 169 metas, para
erradicar a pobreza e promover
vida digna para todos, por meio

da cultura de cuidado e respon-
sabilidade com a água, que será
disponibilizada de forma segura,
reduzindo desperdícios e estimu-
lando o uso racional desse bem
finito e vital para a vida. Além
disso, trabalha empreendendo
esforços frente aos ODS publica-
dos pela ONU, especificamente o
objetivo 6, que versa sobre “Asse-
gurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamen-
to para todos”. Esse é o compro-
misso da Mirante com as pessoas,
com o município, com a preserva-
ção do meio ambiente, pois “Nos-
sa natureza movimenta a vida.”
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Prefeitura inicia as plenárias
do Orçamento Participativo

Desde ontem, 23, tiveram
início as plenárias do Orçamen-
to Participativo. A região Oeste
foi a primeira a receber as plená-
rias que ocorrem sempre às 19h.
Hoje, 24, a reunião ocorre no
Centro Social Novo Horizonte
(rua Laura Fernandes Campos
Ferrari, 145). As reuniões, coor-
denadas pela Secretaria Munici-
pal de Governo, têm por objetivo
manter contato com a comuni-
dade, associações, entidades civis
organizadas, para coletar deman-
das sobre investimentos, manu-
tenção e serviços públicos. As ple-
nárias são abertas à população.

Caso as demandas apresen-
tadas na plenária tenham algum

aditamento ou acréscimo, o parti-
cipante poderá encaminhar os res-
pectivos acréscimos, até cinco dias
úteis após a data de realização da
plenária, à Secretaria Municipal de
Governo ou à Coordenação Pari-
tária do Conselho Municipal do
Orçamento Participativo, por in-
termédio de ofício/carta ou e-mail
comop@piracicaba.sp.gov.br.

O Orçamento Participativo
(OP) é um mecanismo governa-
mental de democracia participati-
va que permite aos cidadãos in-
fluenciar ou decidir sobre os orça-
mentos públicos de prefeituras
municipais para assuntos locais,
por meio de processos de parti-
cipação da comunidade.

Homenageadas, integrantes do coletivo e modelos do projeto

Alexandre Fogaça

“Hoje eu relembrei a minha
vida! Muito obrigada, de coração”,
foi como Rosa Abreu, mais conhe-
cida como Dona Rosinha, termi-
nou seu discurso como uma das
homenageadas do projeto “Beleza
Preta do Treze de Maio”, que acon-
teceu nos últimos dias 13 e 20. A
ação que tem o auxílio do Governo
do Estado de São Paulo e do Pro-
AC, foi desenvolvido pelo Coletivo
Beleza Preta com o objetivo de res-
gatar a história da Sociedade Be-
neficente Treze de Maio, que fez
parte da vida de muitos pretos e
pretas da região de Piracicaba
(SP), em especial, das mulheres
com os concursos de beleza.

No primeiro dia do projeto
(dia 13 de maio) foi transmitida uma
live pelo canal do Youtube e pela
página do Facebook do coletivo, a
qual houve a apresentação da his-
tória dos concursos de beleza que
aconteciam no Clube Treze de Maio
e uma conversa com as mulheres
que participaram, organizaram e
assistiram esses concursos.

Já na última sexta-feira (20),
aconteceu um desfile produzido
pela produtora de moda Mayara
Benedito, com releitura dos looks
utilizados nesses concursos de be-
leza e uma homenagem às mu-

lheres que participaram, organi-
zaram e assistiram os concursos
da época. Também houve inter-
venções artísticas, com apresen-
tação de dança feita por Marcia
Maria Antônio e apresentação do
DJ Robão (Robson Roberto Gre-
gorio), que fazia parte da equipe
de djs “Dinamic Soul” que toca-
ram por 25 anos no clube.

O evento foi aberto ao públi-
co no Sesc Piracicaba, mas tam-
bém foi transmitido pelo Face-
book (https://www.facebook.com/
coletivobelezapretapira) e canal do
Youtube (https://www.youtube.
com/channel/UCVOZHSjxLY-
A9X7lvlx_Y1w) do coletivo.

“Queria parabenizar este pro-
jeto maravilhoso. Quero agradecer
a minha mãe – que Deus a tenha
em um bom lugar – por ter inscrito
eu e minha irmã no concurso ‘Bo-
neca Viva’ na década de 80, pois se
não fosse isso, hoje não estaríamos
aqui”, discursou Paula Valéria Fer-
raz Balduino, que também foi uma
das homenageadas pelo projeto.

“Estou muito feliz com o resul-
tado do projeto e isso só foi possível
graças ao empenho de todas nós (in-
tegrantes do Coletivo Beleza Preta)”,
declarou Alessandra Benedita Bor-
ges, a proponente do projeto.

MMMMMEMÓRIAEMÓRIAEMÓRIAEMÓRIAEMÓRIA

Projeto homenageia mulheres
dos antigos concursos
de beleza do Treze de Maio
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Prefeitura abre inscrições para 2ª etapa de cursos gratuitos
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur), abriu ins-
crições para a 2ª etapa dos cursos
gratuitos que serão ministrados
pelas escolas Senai e Senac. Os cur-
sos fazem parte da iniciativa da
atual Administração que vai in-
vestir R$ 636 mil em cursos de
qualificação profissional nas áre-
as de serviços, comércio, indústria
e tecnologia até o final de 2022.

O início das aulas da 2ª etapa
está previsto para o mês de julho,
com a oferta de cinco novos cursos
que atendem a demanda das em-
presas locais, vocações comerciais
e resultados de pesquisas realiza-
das pela própria Semdettur junto

ao mercado de trabalho. As inscri-
ções podem ser feitas até as 16h do
dia 25/05 por meio do link https://
forms.gle/Tvjmh98yqafzhsT46.

Os cursos oferecidos pelo Se-
nai nesta fase são de sobremesa e
bolos no pote, confeiteiro e pizzas
e salgados assados. Já o Senac está
oferecendo os cursos de drena-
gem linfática manual e manuten-
ção de microcomputadores.

Os requisitos para a inscri-
ção nos cursos são residir em
Piracicaba e estar desemprega-
do. Para os cursos de sobreme-
sas e bolo no pote, confeiteiro,
pizzas e salgados assados e ma-
nutenção de microcomputado-
res é necessário ter concluído o
ensino fundamental completo.

Divulgação

Alunos selecionados para a primeira etapa, durante aula inaugural



A11
A Tribuna Piracicabana
Terça-feira, 24 de maio de 2022

A completar 200 anos em
agosto deste ano, a Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba também  co-
memora outro marco simbólico da
cidade, os 130 anos da regulamen-
tação de uma das primeiras ou a
primeira Lei Orgânica Municipal
(LOM), que foi elaborada em 1892,
em texto discutido e aprovado
pelos vereadores da era imperi-
al, em sessão ordinária presidi-
da por Manoel Moraes Barros.

De acordo com o documento
anexo, a LOM de 1892 apresentou
como assuntos principais a sepa-
ração dos poderes entre Executivo
e Legislativo e as funções e atri-
buições dos incidentes municipais,
considerando os intendentes de
obras públicas e os responsáveis
pela polícia e higiene da cidade.

Conforme os anos foram
passando, a Lei Orgânica Mu-
nicipal sofreu alterações e mo-
dificações. Em 31 de julho de
2020, quando Piracicaba com-
pletava 253 anos - conforme link
abaixo - a Câmara promoveu
evento especial para marcar os 30
anos da LOM mais recente, ela-
borada em 1990 sob a ótica da
Constituição Federal de 1988,
dita como a Constituição Cidadã.

Em 5 de maio de 2018, por
meio da resolução 4/2018, a Câ-
mara instituiu a Comissão de
Estudos da Lei Orgânica Mu-
nicipal de 1990, presidida pela
ex-vereadora Nancy Thame
(PV) e ao todo com 13 vereado-
res como membros. O relatório
conclusivo sobre a revisão da
LOM foi entregue em 2020 e a
revisão foi aprovada em 2021.

HISTÓRIA - Moraes Bar-
ros, presidente da sessão camará-
ria que aprovou a Lei Orgânica de
1932 era advogado, agricultor,
político, deputado e senador, nas-
ceu em Itu em 1836, era filho de
José Marcelino de Barros e Cata-

HHHHHISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIA

Câmara mantém protagonismo
na evolução da Lei Orgânica
Promulgada por Manoel Barros, em 1892, época em que as funções do Executivo
também cabiam aos vereadores, a principal legislação municipal evoluiu em 130 anos

Dentre as primeiras Leis Orgânicas de Município,
promulgação aconteceu em 1892
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rina Maria de Moraes e irmão
de Prudente José de Moraes - um
dos grandes vultos do passado
político e administrativo piraci-
cabano, que se notabilizou naci-
onalmente por ter sido o primei-
ro presidente Civil do Brasil.

Casado com Maria Inês, ti-
veram os filhos: Ana Maria,
Paulo, Nicolau, Antonio, Elisa,
Jorge, Leonor, Pedro e Lucia.
Manoel Barros estudou na Capi-
tal Paulista, no Colégio de Ma-
nuel Estanislau Delgado e cursou,
a seguir, a academia de direito,
tornando-se bacharel em 1857.

Nomeado promotor público
de Piracicaba, logo após sua for-
matura, foi juiz municipal de
1860-1864 e a seguir passou a
advogar. Também se notabilizou
por ter publicado o manifesto
Quinze Amigos, decisivo para a
criação do Partido Republicano
de Piracicaba. Em 1881 hospe-
dou em sua residência a educa-
dora norte-americana, Martha
Watts, vinda a Piracicaba com
o propósito da fundação de uma
escola, o Colégio Piracicabano.

Elegeram-no para a Assem-
bleia Provincial, no biênio de 1884-
85. Vereador da Câmara Munici-
pal local, foi seu presidente, tendo
liderado nos anos de 1880 a luta
pela construção do mercado mu-
nicipal. Fez parte do triunvirato,
juntamente com Luiz Vicente de
Souza Queiroz e Paulo Pinto de
Almeida, assumiu provisoriamen-
te em novembro de 1889, sob acla-
mação popular, o governo provin-
cial. Formou em Piracicaba sua
fazenda de café no pau D’Alho.

Em 1890 foi eleito deputado
da Constituinte da Republica e
deputado no Congresso Nacional.
Nas suas duas primeiras legisla-
turas ordinárias de 1891 a 1896,
coube-lhe a presidência da primei-
ra Câmara Legislativa da União,

após a constituinte. Exerceu em
Piracicaba numerosos cargos, en-
tre os quais de juiz de paz, delega-
do de policia e inspetor da instru-
ção pública. Em 1895 foi eleito se-
nador federal na vaga de seu ir-
mão, então empossado como pre-
sidente da República, permanecen-
do durante sete anos no Senado,
até a morte, ocorrida em 1902.

Manoel Barros também se
notabilizou pela compra do edifí-
cio da Sociedade Propagadora da
Instrução, que abrigou a Escola
Complementar de Piracicaba, ori-
gem da escola normal oficial, e o
donativo que ofereceu para a cons-
trução do grupo escolar que tem
seu nome, na região central da ci-
dade, praça Jorge Tibiriçá, no en-
troncamento das ruas 13 de Maio
e José Alferes José Caetano. Está
sepultado em Piracicaba, no Ce-
mitério da Saudade, ao lado de
seu irmão, Prudente de Moraes.

FAZENDA - Ao longo da
vida, Manoel Barros, com as eco-
nomias que conseguiu como ad-
vogado, pôde aos poucos comprar
várias pequenas glebas e assim
formar a fazenda Pau D’Alho, lo-
calizada entre Piracicaba e a hoje

cidade de Conchas, que chegou a
ter 2.500 alqueires de terra. Ali
desenvolveu uma plantação de
café, e posteriormente também de
cana de açúcar. Manteve na fa-
zenda uma escola para os filhos
dos colonos, inclusive dos ex-es-
cravizados. Em Pau D´Alho che-
gou a receber uma leva de imi-
grantes italianos. Também rece-
beu os primeiros japoneses que
se aportaram em Piracicaba, de-
sembarcados em Santos, ao cru-
zar os mares no navio Kasato
Maru, a partir de 1908. Era in-
tegrante da Maçonaria e foi fun-
dador honorário do Instituto His-
tórico e Geográfico de São Paulo.

ACHADOS DO ARQUI-
VO - a série "Achados do Ar-
quivo" se pauta na publicação
de parte do acervo do Setor de
Gestão de Documentação e Ar-
quivo, ligados ao Departamen-
to Administrativo, criada pelo
setor de Documentação, em par-
ceria com o Departamento de
Comunicação Social, com publi-
cações no site da Câmara, às sex-
tas-feiras, como forma de tornar
acessível ao público as informa-
ções do acervo da Casa de Leis.
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Ação de guardas civis em
salvamento tem destaque

O salvamento de uma idosa
de 80 anos, no bairro Alto, caída
no chão de uma cozinha que esta-
va prestes a pegar fogo, foi o ato
heroico de policiais da GCMP
(Guarda Civil Municipal de Pira-
cicaba), integrantes da Roma
(Ronda Ostensiva de Motos), que
prontamente atenderam a ocor-
rência e, de imediato acionaram o
Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência e Emergência).

O ato dos policiais ganhou
destaque na Câmara, conforme
iniciativa do vereador Thiago
Ribeiro (PSC), no requerimento
218/2022, em voto de congra-
tulações aos Guardas Civis Mu-
nicipais: Ednaldo Constante
Perin, Adriano Santos Mazzi,
Diego Archimedes Bonvecchio
e Thiago Abreu da Silva.

A entrega da honraria trans-
correu-se na manhã desta segun-
da-feira (23), às 10 horas, em ato
solene nas dependências da sala
de reuniões da presidência da Câ-
mara. Na oportunidade, o verea-
dor Thiago Ribeiro falou da ale-
gria e satisfação em contemplar
esta importante e gloriosa Corpo-
ração, pelos excelentes serviços
que presta à população piracica-
bana. Além de enaltecer o ato dos
policiais no salvamento da idosa.

O comandante da GCMP
Sidney de Oliveira acompanhou
o ato solene e, destacou o papel
da Corporação perante o Estatu-
to Geral das Guardas Civis Mu-
nicipais, nos cinco princípios mí-
nimos de atuação, tais como pro-
teção dos direitos humanos fun-
damentais, a preservação da
vida, o patrulhamento preventi-
vo e o uso progressivo da força.

Ednaldo Constante Perin
enfatizou o sentimento de hon-
ra pelo recebimento da home-
nagem, em ocorrência que teve
êxito em função da rapidez e
precisão com que agiram na si-
tuação. "Agradeço a Deus por
tudo", disse o guarda civil.

Thiago Abreu da Silva tam-

Voto de congratulações proposto por Thiago Ribeiro
enaltece a Guarda Civil Municipal na pessoa dos policiais
Perin, Mazzi, Bonvecchio e Silva, integrantes da Roma
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bém enfatizou a precisão da
equipe no atendimento da ocor-
rência e, lembrou que a todo
momento a idosa dizia que não
queria morrer. Já o guarda Di-
ego Archimedes Bonvecchio dis-
se que a maior satisfação foi sa-
ber que a idosa agora passa
bem. Além de considerar a rele-
vância que foi o pronto atendi-
mento do Samu no resgate.

O guarda civil Adriano San-
tos Mazzi agradeceu a honraria da
Câmara e também ressaltou a atu-
ação dos demais colegas de farda
que atuaram no resgate. "São as
ocorrências mais gratificantes,
quando auxiliamos alguém com o
risco de perder a vida. Fomos feli-
zes no auxílio e resgate. São ocor-
rências que marcam", disse Maz-
zi, que também fez questão de re-
gistrar o quanto ficou emociona-
do no atendimento da ocorrência.

CONGRATULAÇÕES - no
teor do requerimento, o vereador
Thiago Ribeiro relata que a idosa
sofreu uma queda dentro de casa,
sendo resgatada por dois guar-
das-civis da Romo (Ronda Osten-
siva com Motos), Perin e Mazzi
chegaram rápido ao local e, ao
ouvirem os gritos de socorro, ten-
taram arrombar a porta de entra-
da, mas não conseguiram, então
pularam o muro da residência.

Eles encontraram a senhora
no chão, a cozinha tomada por
fumaça da panela que estava no
fogão aceso, quase incendiando,
apagaram o fogo e retiraram a
panela. Em seguida acionaram o
Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência e Emergên-
cia) e começaram a tranquilizá-
la e fazer os primeiros socorros.

Em conversa com a senho-
ra, os policiais souberam que ela
morava com uma neta, que ha-
via saído. A idosa foi colocada
na ambulância e levada ao COT
(Central de Ortopedia e Trauma-
tologia). Os guardas-civis Diego
e Thiago também atuaram no
atendimento da ocorrência.
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Prefeito visita unidades da
rede municipal de educação

Divulgação

Unidade conta com jardim sensorial, horta comunitária e playground

Na manhã de ontem, 23, o
prefeito Luciano Almeida visitou
as estruturas da Escolas Muni-
cipais João Nascimento e Profª
Francisca Guiomar Aliberti Lon-
go, ambas localizadas no bairro
Santa Terezinha. Acompanhado
do secretário municipal de Edu-
cação, Bruno Roza, bem como
da equipe de engenharia e su-
pervisão das unidades, o pre-
feito conheceu as estruturas de
ambas as escolas da Rede Mu-
nicipal, passando pelas salas de
aulas, conversando com alunos
e servidores municipais.

“É uma obrigação nossa en-
quanto gestores checarmos de per-
to os serviços e estruturas da Pre-
feitura e foi o que fizemos hoje.
Coletamos as demandas, conver-
samos com os servidores e vamos
avançar. Quando o trabalho é sé-

rio, os resultados aparecem”, afir-
ma o prefeito Luciano Almeida.

A EM João Nascimento aten-
de alunos de berçário até o Jar-
dim II, sendo 239 crianças matri-
culadas. Já a EMEI Profª Francis-
ca Guiomar Aliberti Longo assiste
283 alunos, também do berçário até
o Jardim. As escolas são comanda-
das por Carla Simone Sapuppo Ro-
zados e Joseane Jaqueline Mathi-
as Santos, respectivamente.

“Esse é um trabalho que es-
tamos desenvolvendo na gestão
da Educação, de estar perto das
comunidades escolares e checar
seus anseios e melhorias deseja-
das. Vamos avançar nessas ques-
tões e chegar no nosso ideal. O
prefeito Luciano tem nos cobra-
do a oferta das estruturas ade-
quadas aos nossos alunos”, des-
taca o secretário Bruno Roza.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur),
compartilha o conteúdo doseu
programa interno Meu Futuro
Emprego com alunos do Ensino
Médio da Escola Estadual Abigail
de Azevedo Grillo. A iniciativa visa
auxiliar os jovens em busca do pri-
meiro emprego, oferecendo treina-
mento sobre processos seletivos e
competências comportamentais
(Soft Skills). As palestras na esco-
la começaram em 2/05 e tem pre-
visão de térmico de 6/06, benefici-
ando aproximadamente 52 alunos.
O convite partiu do professor da
instituição Elias Soares Figueiredo.

A Semdettur pode atender
a demanda de outras escolas
que desejem replicar esse con-
teúdo. Os interessados devem
fazer contato com a secretaria
pelo telefone (19) 3437-2222.

A assessora de projetos es-
peciais da Semdettur, Cris Bato-
chio, afirmou que a experiência
de trazer temas como mercado
de trabalho e empregabilidade
para dentro da sala de aula tem
sido muito valiosa, porque ins-
trui os alunos a desenvolverem
o autoconhecimento e, assim, en-
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Semdettur realiza programa que auxilia no 1º emprego

Os alunos beneficiados pertencem ao Ensino Médio
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frentarem os processos seletivos
de maneira mais confiante.

Elias Soares Figueiredo lembra
quea participação no programa
Meu Futuro Emprego é optativo e
foi oferecida para alunos que pos-
suem interesses em comum, apre-
sentados dentro dos seus projetos
de vida. “Na disciplina chamada
eletivas, eles se encontram duas
vezes por semana e conhecem mais
sobre as profissões existentes, além
das competências comportamen-
tais exigidas pelo mercado de tra-
balho”, comentou o professor.

Quem também não escondeu
a sua satisfação com a iniciativa
foi a diretora da escola, Maria
Teresa Sokolowski.Ela destacou
que o período de pandemia foi
muito prejudicial aos alunos e
que agora eles estão socialmente
mais maduros para assimilar o
conteúdo e saber discernir sobre
qual profissão desejam seguir.

ALUNOS – Marcio Rober-
to Perboni Júnior, 17, validou a
nova experiência, dizendo que ela
está agregando mais conheci-
mento e experiência para o mo-

mento em que ele for participar
de qualquer processo seletivo.
Israel Lucas, 14, aluno do 1° ano,
disse que por meio do programa
aprendeu a como se portar du-
rante uma entrevista e como
montar um currículo de manei-
ra adequada. Isabela Maistro,
14, já definiu que pretende seguir
a carreira de designer de moda.
Ela tem apreciado o contato com
outros profissionais ligados ao
mercado de trabalho porque apre-
sentam uma visão complementar
aos professores da sua escola.
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Sinfônica de Americana se apresenta no Teatro
A Orquestra Sinfônica de

Americana se apresenta no Te-
atro Municipal Dr. Losso Net-
to de Piracicaba, hoje, 24, às
20h, com a composição Varia-
ções de Baião e Maracatu. A
entrada é gratuita, mas os par-
ticipantes podem doar 1 Kg de
alimento não perecível que será
destinado ao Fussp (Fundo
Social de Solidariedade de Pi-
racicaba). Participam como

convidados da Sinfônica o solis-
ta Geremias Tiófilo e o regente Ál-
varo Peterlevitz. A apresentação
tem o apoio da Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Semac).

A composição e o arranjo de
Variações de Baião e Maracatu
retratam um cenário com a ima-
gética nordestina, no qual o nai-
pe de percussão posiciona-se
como uma espécie de trilho que
segue uma ‘vereda’ pela qual a

sanfona em seu 'foleado' rítmi-
co, balança a rústica carruagem
que transporta o personagem
nordestino por intermédio do
ostinato característico do baião.

Por cima desse trilho folea-
do, o sax soprano e o pífano são
os contadores e/ou repentistas
da história da personagem, que
ora vive momentos alegres e fes-
tivos e ora vivencia momentos
de angústia e sofrimento.

PROGRAMA - Naquele
tempo (Pixinguinha) arranjo:
Germano Fonseca; Despedida
de mangueira (Aldo Cabaral/
Benedito Lacerda); Espinha
de bacalhau (Severino Araú-
jo); Tem açúcar no final (Ge-
remias tiófilo) arranjo: Ger-
mano Fonseca; Variações de
baião e maracatu vídeo-nar-
rativa; e Variações de baião e
maracatu (Geremias tiófilo).
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Câmara autoriza Prefeitura a doar
área para Estado implantar a DDM
Projeto de lei da Prefeitura de Piracicaba (SP) já havia sido aprovado em primeira
discussão. Na noite desta quinta-feira (19), o texto passou em segundo turno

Agora é oficial. A Câmara
Municipal de Piracicaba (SP)
aprovou na noite de quinta-feira
(19), em segundo turno de vota-
ção - e de maneira definitiva -
projeto de lei do Executivo Mu-
nicipal - 95/2022 - que autoriza
o município a desincorporar da
classe comum do povo e incor-
porar à classe de bens patrimo-
niais do município, área de sua
propriedade, para posterior do-
ação ao governo do Estado.

Na prática, o Legislativo
aprovou a doação de uma área
à Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública, no bairro Nova
América, para a construção e im-
plantação do prédio que abrigará
a sede própria da DDM (Delega-
cia de Defesa da Mulher). A uni-

dade atende, atualmente, em
uma edificação alugada pela Pre-
feitura Municipal na rua Alferes
José Caetano, na área central.

Localizada na avenida Pro-
fessor Alberto Vollet Sachs com
a rua Santa Catarina, o espaço
de 1.550,38 m², de acordo com
o Ipplap (Instituto de Pesqui-
sas e Planejamento de Piraci-
caba), é institucional e está in-
serida no “Portal do Astúria”.
O texto, porém, dependia de
mais uma aprovação, o que se
deu na noite desta quinta-feira
(19), na 19ª reunião ordinária.

O Executivo argumenta, que
retirou a pedido do Estado, os
prazos para conclusão das obras
como forma de agilizar o proces-
so de doação junto à Secretaria

de Estado da Segurança Públi-
ca, “uma vez que a manutenção
do prazo de construção implica-
ria na necessidade de aprovação
de lei autorizativa por parte da
Alesp (Assembleia Legislativa
Paulista) ”, complementa a infor-
mação contida no projeto.

“Neste sentido, a proteção e
defesa dos direitos da mulher e
o atendimento de suas deman-
das por segurança pública espe-
cializada, além da investigação,
combate e punição aos abusos
domésticos são tema de extrema
importância nos dias atuais, com
altos índices de ocorrência que
indicam a necessidade de uma
atuação mais presente do Esta-
do nesta questão”, informa uma
das justificativas do projeto.

Ao discutir o projeto, a ve-
readora Rai de Almeida (PT) afir-
mou que a proposta "era da ad-
ministração municipal anterior,
pois precisou se adequar aos pa-
râmetros exigidos pelo governo
do Estado", o que foi feito.

A sede, depois de concluída,
não poderá ter outra finalidade
a não ser para os trabalhos da
Delegacia de Defesa da Mulher,
conforme a planta, o memorial
descritivo e matrícula, “que fi-
cam fazendo parte integrante
desta lei”, informação que está
na justificativa do documento.

Após aprovação na Câmara, o
texto segue para sanção do prefeito
Luciano Almeida (União Brasil)
para ser, posteriormente, publica-
do no Diário Oficial do município.

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO

Encontro gratuito reúne
empresárias na Acipi

Mulheres, sejam elas em-
presárias ou líderes, já pararam
para se questionar: estou no ca-
minho certo? Em algum momen-
to da vida, você, que está lendo
este texto, chegou a pensar em
se reinventar na sua relação
com o trabalho e a empresa?

Tenho certeza que você se
identificou e ficou imaginando: o
que eu faria se mudasse o foco da
minha carreira e quebrasse para-
digmas? E é exatamente para você
que a Acipi (Associação Comercial
e Industrial de Piracicaba) prepa-
rou um evento super especial.

Está chegando o dia do
104º Encontro da Mulher Em-
presária, com o tema “Empre-
ender na maturidade – Rein-
vente-se!”. Realizado pelo CME
(Conselho da Mulher Empresá-
ria) da Acipi, amanhã, 25, às
19h, o evento, com patrocínio da
Unimed Piracicaba e Sicoob Co-
cre, reunirá empreendedoras de
Piracicaba e de toda a região.

Na oportunidade, a consul-
tora organizacional Mara Sam-

paio ministrará uma palestra so-
bre as motivações que levam a
mulher a um equilíbrio entre
oportunidades, anseios e sonhos,
para que as decisões tomadas
para transformar a carreira e os
negócios sejam prazerosas.

“A maturidade se dá por pas-
sagens nos ciclos da nossa vida. A
cada um, vamos amadurecendo
através de mudanças e desejos de
querer coisas novas. Se você se sen-
te insatisfeita no atual ciclo e de-
seja fazer algo novo na sua car-
reira ou no seu negócio, este En-
contro é a oportunidade certa para
você”, convidou a palestrante.

Alinhada com a missão do
CME de promover ações sociais
para beneficiar a comunidade pi-
racicabana, pede-se a doação de
um litro de leite de caixinha, em
prol do Fussp (Fundo Social e de
Solidariedade de Piracicaba).

As inscrições podem ser
feitas por meio do link: https:/
/bit.ly/104Encontro, por e-mail
cme@acipi .com.br ou pelo
WhatsApp (19) 97122-5124.

UUUUUNIMEDNIMEDNIMEDNIMEDNIMED

Vereador propõe ampliação de vagas na avenida do hospital
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) solicitou formalmente à
Prefeitura, que a Semuttran (Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes) realize estudo de viabilida-
de técnica para a implantação
de estacionamento, em ângulo
de 45 graus, nas proximidades
do Hospital da Unimed, locali-
zado na Avenida Antonia Pazzi-
nato Sturion, bairro Morumbi.

Segundo o parlamentar, par-
te do estacionamento do hospital
foi utilizada para a ampliação e
construção do prédio administra-
tivo, o que limitou ainda mais as
vagas, que já eram poucas, consi-
derando-se todos os funcionários,
médicos, terceirizados e usuários.

Kawai afirma que o local pos-
sui um grande fluxo de pessoas e
que o estacionamento externo, em
ângulo de 45 graus, reduziria os
problemas enfrentados pelos fre-
quentadores. A indicação 1571/
2022 já foi enviada à Prefeitura e
depende de decisão do Executivo.

Assessoria Parlamentar

Estacionamento em ângulo de 45º permitirá mais vagas na avenida

O Parlamento Metropolitano
de Piracicaba (PMP) realiza, na
manhã de hoje, 24, a partir das
10h, a quarta reunião temática de
2022, com o tema “Empreendedo-
rismo e Geração de Empregos”. O
encontro acontece na Câmara
Municipal de Iracemápolis (Pra-
ça da Matriz, 104, Centro).

Na programação do evento,
haverá a abertura com o presi-
dente do PMP e da Câmara, Gil-
mar Rotta (PP), que falará so-
bre o panorama do emprego na
Região Metropolitana de Pira-

MMMMMETRETRETRETRETROPOLITOPOLITOPOLITOPOLITOPOLITANOANOANOANOANO

Parlamento debate a
geração de empregos

cicaba, em seguida haverás as
palestras “Empreendedorismo
como opção de trabalho”, com
Fábio Gerlach, gerente regional
do Sebrae, e Projeto de Lei “Cota
de Tela”, com Beatriz Ferraz,
produtora audiovisual.

PMP - O Parlamento Me-
tropolitano de Piracicaba é in-
tegrado por 24 câmaras muni-
cipais, representados por 120
parlamentares. O objetivo é atu-
ar em conjunto na busca por me-
lhorias e investimentos para
atender demandas da população.

“Quem é o servidor público
municipal da Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Am-
biente), responsável pela fiscaliza-
ção dos serviços de varrição? O
questionamento partiu do verea-
dor Zezinho Pereira (União Bra-
sil) ao apresentar o requerimento
389/2022, endereçado à Prefei-
tura Municipal, aprovado na
noite desta quinta-feira (19) na
19ª reunião ordinária do ano.

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Sedema é questionada
sobre varrição de rua

Entre outras perguntas, o
parlamentar indaga quantos
colaboradores estão escalados
para realizar os serviços de
varrição e quantos quilôme-
tros foram varridos na cida-
de e nos distritos nos últimos
12 meses. O Executivo tem 15
dias para responder ao verea-
dor, podendo o documento ser
prorrogado a pedido da Ad-
ministração Municipal.

ZZZZZONAONAONAONAONA A A A A AZULZULZULZULZUL

Prefeitura
vai estudar
viabilidade
de redução
do prazo
da concessão

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), publicou
no Diário Oficial de sexta-feira, 20,
a suspensão do edital de concor-
rência para exploração de estacio-
namento rotativo no município. O
objetivo da suspensão é o estudo
para redução do prazo de conces-
são para cinco anos, renovável
pelo mesmo período, visando me-
lhor atender o interesse público.

PALESTRA
A Uniodonto e o Sicoob Credsaúde realiza-
ram, semana passada, a palestra "Econo-
mia Financeira", organizada pelo Sescoop/
SP. Na apresentação do economista e pa-
lestrante Marcelo Martinovich – que aparece
na foto, ao lado de Cláudio Zambello, presi-

dente da Uniodonto –, os presentes toma-
ram conhecimento das mudanças do mer-
cado e das finanças diante do cenário atual.
Foi uma noite de elevado grau de conhecimen-
to. A atividade integra a programação dos 40
anos da Uniodonto e 25 anos da Credsaúde.

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

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

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

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

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

USADOS PARA
VENDER

- Motor Bomba D´Agua, motor
de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão
para poço marca schmaider
manual ou com motor – R$
700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$
500,00
- Duas Torres com 5 metros ,
eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor
mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60
de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x
60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esteri-
lização 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

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E
ARQUITETOS DE PIRACICABA

ELEIÇÕES AEAP /2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria e o Conselho Deliberativo da AEAP, reunidos em 13/
04/2022, com base no Estatuto da Associação, aprovaram as
seguintes normas visando às eleições para composição da DI-
RETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL
neste ano de 2022;
1. Somente poderão concorrer aos cargos da Diretoria, Conse-
lho Deliberativo e Conselho Fiscal os sócios da AEAP quites
com suas obrigações (mensalidades e pagamentos de servi-
ços prestados pela AEAP);
2. As inscrições estarão abertas na sede da AEAP, nos dias 31
de maio e 01 de junho de 2022, no período das 8:30h  às 17:30h.
3. Para as inscrições os candidatos deverão apresentar;
3.1- Chapa completa para Diretoria contendo: nome, número do
sócio e data de admissão de cada membro da chapa (Presi-
dente, 1º e 2º Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário, 1º e 2º Tesou-
reiro, Diretor de Eventos, Diretor de Edição, Diretor de Patrimô-
nio, 1º e 2º suplentes);
3.2 - Inscrições individuais para Membros do Conselho Delibe-
rativo e Conselho Fiscal contendo nome, número do sócio e
data de admissão;
4. Os sócios podem concorrer a apenas um dos cargos acima
relacionados, ou seja, a um dos cargos da diretoria ou a uma vaga
no Conselho Deliberativo ou a uma vaga no Conselho Fiscal;
5. A votação será no dia 09/06/2022 às 8:30h em primeira convo-
cação com 50% mais um dos associados da AEAP, ou às 9:00h
com qualquer número de presentes em segunda convocação,
com encerramento às 19:00h, na sede social da AEAP, na Rua
Ipiranga, nº 166, e a apuração dos resultados terão início no
mesmo dia e local, a partir das 19:15h;
6. A posse dos eleitos será no dia 24/06/2022 em Assembléia
Geral Ordinária a ser convocada para este dia às 18:30h;
7. Cada chapa concorrente à Diretoria poderá indicar, quando de
sua inscrição até dois fiscais (sócios quites com suas obrigações
para com a AEAP) para acompanhamento da votação e apuração;
8. A recepção dos votos será feita pelos funcionários credencia-
dos da AEAP e a apuração será feita pela comissão eleitoral.

ENG º LUIS CHORILLI NETO
PRESIDENTE DA AEAP

ARQUITETO WALTER NAIME FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA AEAP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 33/2022, Processo: 943/
2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos para implantação do Projeto COZI-
NHALIMENTO, conforme necessidade do Fundo Social de Solidariedade. As propostas se-
rão acolhidas com início no dia 24/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 06/06/
2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 09:00 horas do dia 06/06/2022.
Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão
pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em
www.bll.org.br. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e
Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-
9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br.
São Pedro, 23 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA: Na publicação do Aviso de Licitação, datado de 18 de maio de 2022, Onde se lê:
Concorrência Pública - Registro de Preços nº 03/2022 - Objeto: Obras de Infraestrutura
Urbana em Diversos Bairros.  Leia-se: Concorrência Pública nº 03/2022 - Objeto: Obras
de Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município de São Pedro. Mantendo inalte-
radas as demais informações constantes da publicação original. São Pedro, 23 de maio de
2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal.

Esta publicação custou R$ 106,20 aos cofres públicos

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIRACICABA

Edital de Convocação de  Assembléia Geral Extraordinária

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba, CNPJ
46.245.098/0001-48, através de seu Presidente Reinaldo
José Pousa, convoca os associados que estejam em gozo
de seus direitos para a Assembléia Geral Extraordinária a
ser realizada no dia 08 de junho de 2022 a Rua XV de No-
vembro, 720 – Centro na cidade de Piracicaba, as 9 horas
em primeira convocação e as 10 horas em segunda convo-
cação, obedecidos os respectivos quórum do Estatuto Soci-
al a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-  MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE DA CDL

Piracicaba, 24 de maio de 2022.

Reinaldo José Pousa
Presidente
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FALECIMENTOS
SR. REGINALDO PADUAN faleceu
dia 21 p.p., na cidade de Limeira/SP,
contava 56 anos, filho do Sr. Idineu
Paduan e da Sra. Idalina Menocheli
Paduan, já falecida; deixa os filhos:
Willians Paduan, casado com a Sra.
Regiane Celeste Bodani Paduan; Mi-
chell Paduan, casado com a Sra. Ju-
liana Paduan e Tatiane Paduan. Deixa
neta, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 13h00 da
sala “C” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ARTHUSO faleceu dia 21
p.p., nesta cidade, contava 82 anos,
filho dos finados Sr. João Arthuso e
da Sra. Rosa Bortoletto, era casado
com a Sra. Maria de Lurdes Baglioni
Arthuso; deixa os filhos: Luciana
Arthuso Camargo, casada com o Sr.
Eduardo Giovani Camargo; Luciano
Arthuso, casado com a Sra. Katiu-
cia Lima Arthuso e Lucimar Arthu-
so, casado com a Sra. Karina Fi-
gueiredo. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saí-
do o féretro às 14h00 da sala “D”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. BENEDICTO CLAUDINO fale-
ceu dia 21 p.p., nesta cidade, con-
tava 90 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Claudino e da Sra. Sebasti-
ana Cardoso, era viúvo da Sra. Se-
bastiana da Silva Claudino; deixa os
filhos: Antonio Aparecido da Silva
Claudino, casado com a Sra. Elda
Meneghini Claudino; Jose Carlos
Claudino; Benedito Claudino Filho,
casado com a Sra. Rose Maria Da-
niel Claudino; João Carlos Claudino,
casado com a Sra. Ines Tavares da
Silva Claudino; Marisa Suzana Clau-
dino; Rosangela de Fatima Claudi-
no; Adilson Luiz Claudino, casado
com a Sra. Adriana Christofoletti e
Paulo Cesar Claudino, casado com
a Sra. Viviane Talita de Souza. Dei-
xa netos, bisnetos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído
o féretro às 13h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANNA FUENTES NUNES fa-
leceu dia 21 p.p., nesta cidade,
contava 92 anos, filha dos fina-
dos Sr. Francisco Fuentes e da
Sra. Lasara Fray, era viúva do Sr.
Onofre Pinheiro Nunes; deixa o fi-
lho: Aldo Antonio Bonamin, já fale-
cido, deixando viúva a Sra. Mari-
angela Cassano Bonamin. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 13h00 do Velório da Saudade,
sala 05, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA HELENA SANJUAN
faleceu dia 21 p.p., na cidade de
São Paulo/SP, contava 68 anos, fi-
lha do Sr. Manoel Sanjuan, já faleci-
do e da Sra. Irma Facco Sanjuan;
deixa os filhos: Felipe Sanjuan de
Oliveira, casado com a Sra.
Agatha;Tiago Sanjuan de Oliveira,
casado com a Sra. Maria Elizange-
la e Danilo Sanjuan de Oliveira, ca-
sado com a Sra. Priscila. Deixa ne-
tas, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às 14h00
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. APARECIDO OSVALDO MU-
NHOZ faleceu dia 21 p.p., nesta ci-
dade, contava 88 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Munhoz e da
Sra. Maria Orlandin, era viúvo da
Sra. Maria Aparecida Furlan Mu-
nhoz; deixa os filhos: Fernando
Antonio Munhoz, casado com a
Sra. Patricia Vivian Rossi e Luis
Carlos Munhoz. Deixa familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado anteontem, tendo saído o fére-
tro às 15h00 do Velório da Saudade,
sala 08, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA CICERA DOS SANTOS
faleceu dia 21 p.p., nesta cidade,
contava 54 anos, filha da Sra. Maria
Jose dos Santos, era casada com o
Sr. Luiz Antonio de Araujo; deixa os
filhos: Jose Elias Barbosa, casado
com a Sra. Tatiane; Josivaldo dos
Santos, casado com a Sra. Ana
Carla; Jose Cicero dos Santos Al-
ves, casado com a Sra. Lucielma;
Thiago dos Santos Alves, casado
com a Sra. Greice Fernandes e Jo-
suel dos Santos Alves, casado com
a Sra. Juliane. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala 02
do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FERNANDO PAIXÃO ROBERTO
faleceu dia 21 p.p., nesta cidade,
contava 28 anos, filho do Sr. Jose
Ribamar Roberto e da Sra. Rosa
Maria Paixão da Silva. Deixa ir-
mãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende, sala 03,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANA FRANCELI GIUDICE
ROQUE faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 74 anos, filha dos
finados Sr. João Giudice e da Sra.
Angela de Lourdes Mariano, era
casada com o Sr. João Roque; dei-
xa as filhas: Patricia Aparecida Ro-
que Alves, casada com o Sr. Helio
Alves e Flavia Fernanda Roque

Monteiro, casada com o Sr. Cristia-
no Rodrigo Monteiro. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 04,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CELSO LOURENÇO MATTO-
SINHO SPIN faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 69 anos, fi-
lho dos finados Sr. Isaias Spin e
da sra. Maria Jose Mattosinho
Spin, era casado com a Sra. Celia
Valentina Pereira Spin; deixa os fi-
lhos: Thiago Lourenço Pereira Spin
e Thais Helena Spin Shiomi, casa-
da com o Sr. Gustavo Shiomi. Dei-
xa netos, irmãos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído
o féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEILA CHEBEL LABAKI fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filha dos fina-
dos Sr. Benedito Proença e da Sra.
Philomena Proença, era casada
com o Sr. José Chebel Labaki; dei-
xa os filhos: José Francisco Che-
bel Labaki; José Alexandre Chebel
Labaki, casado com a Sra. Marcia;
Barbara Aparecida Chebel Labaki,
casada com o Sr. José Francisco;
Maria José Chebel Labaki, casada
com o Sr. Carlos Alberto; Ana Lu-
cia Chebel Labaki; Chebel Labaki
Neto, casado com a Sra. Rosiani;
José Augusto Chebel Labaki e An-
tonio Luis Chebel Labaki. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada anteontem, ten-
do saído o féretro às 16h30 do
Velório do Cemitério Parque da Res-
surreição, sala “Standard”, para o
Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VILMA MARIA DE FATIMA
DA SILVA faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 66 anos, filha
dos finados Sr. Antonio Marques
da Silva Filho e da Sra. Maria Gon-
çalves da Silva; deixa os filhos:
Emerson Roberto da Silva, casa-
do com a Sra. Renata Gonçalves
da Silva e Victor Antonio Salamo-
ni, já falecido. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo sa-
ído o féretro às 16h30 da sala 03
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JURANDIR BATISTA DE OLI-
VEIRA faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 76 anos, filho dos fi-
nados Sr. Mario Batista de Oliveira
e da Sra. Malvina Jorge de Moraes,
era casado com a Sra. Maria Leonil-
da Bottene de Oliveira; deixa os fi-

lhos: Marcia Aparecida de Oliveira;
Nilton Sergio de Oliveira e Liliam
Aparecida de Oliveira. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 10h30 da sala
01 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANNA CANDIDA CARIOLAT-
TI ARAGÃO faleceu anteontem, na
cidade de São Pedro/SP, contava
85 anos, filha do finados Sr. Julio
Cariolatti e da Sra. Josepha Gomes,
era viúva do Sr. Benedito Barros;
deixa o filho José Aragão Sobrinho,
casado com a Sra. Helena Josefi-
na C. Aragão. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 do
Velório Memorial de São Pedro/SP,
sala “01”, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLERY GUIDOLIN DO AMA-
RAL faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 88 anos, filha dos
finados Sr. Silvio Guidolin e da Sra.
Isabel Martins, era viúva do Sr. Sal-
vador do Amaral; deixa filhos, nora,
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 04,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO MARTINES FILHO
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filho dos finados
Sr. Antonio Martines e da Sra. Afon-
sa Santos; deixa os filhos Bereni-
ce Aparecida Martines, casada
com o Sr. Joel dos Santos Silva e
Daniel Martines. Deixa neto, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado anteontem, às
16h00 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO PRUDENTE faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava 87
anos, filho dos finados Sr. José
Prudente e da Sra. Francisca Car-
neiro, era viúvo da Sra. Lirce da
Silva Medeiros Prudente; deixa a
filha: Leila Cristina Medeiros de Frei-
tas. Deixa netos, bisnetos, tatara-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 15h00
do Velório da Saudade, sala 03,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE SIMÕES DE ARAUJO
NETO faleceu anteontem, na cida-
de de Campinas/SP, contava 83
anos, filho dos finados Sr. Cicero
Simões de Araujo e da Sra. Antonia
Simões de Araujo, era viúvo da Sra.
Maria do Carmo de Araujo; deixa os
filhos: Carlos Alberto Simões de
Araujo, casado com a Sra. Lucre-

cia Maria Simões Augusto Araujo;
Elisabete Simões de Araujo; Rose-
mary Simões de Araujo Silva, casa-
da com o Sr. Rinaldo Jeronimo da
Silva; Cristiane Simões de Araujo;
Jose Simões de Araujo Filho, já fa-
lecido e Luis Fernando Simões de
Araujo, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, tataranetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h00 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANGELITA TAVARES fale-
ceu ontem, nesta cidade, conta-
va 46 anos, filha dos finados Sr.
Nevair Jose Tavares e da Sra. Ana
Maria da Cruz, era casada com o
Sr. Wladimir Gomes da Silva; dei-
xa a filha: Analyce Mayara Tava-
res Maieski. Deixa demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurreição,
sala “D”, para o Cemitério São
João Batista na cidade de Voto-
rantin/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DOMINGOS DE BELLIS fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava
80 anos, filho dos finados Sr. Do-
mingos de Bellis e da Sra. Daniela
Chico de Bellis, era casado com a
Sra. Eliana Maria Gozzo De Bellis;
deixa os filhos: Nirlaine; Zamir;
Lourenço e Marcel. Deixa netos,
bisnetas, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “Standard” do Veló-
rio do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TACILIA LEONEL SEPULVI-
DA faleceu ontem, na cidade de São
Pedro/SP, contava 94 anos, filha
dos finados Sr. Jose Leonel dos
Santos e da Sra. Sebastiana Luiza
dos Santos, era casada com o Sr.
Gregorio Sepulvida; deixa os filhos:
Maria Beatriz Sepulvida, casada
com o Sr. Luiz Mendes da Silva;
Valdir Sepulvida, casado com a Sra.
Fatima Biluca Sepulvida; Apareci-
da Sepulvida, casada com o Sr.
Antonio Leal e Ademir Sepulvida,
casado com a Sra. Tereza Zaguet-
te Sepulvida. Deixa netos, bisne-
tos, tataranetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 15h00 do Velório Municipal
de São Pedro/SP, para o Cemitério
Municipal da Saudade de São Pe-
dro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IZAIR CASSIERE DE TOLE-
DO faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 96 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Leme de Siqueira e da
Sra. Lucia Cassiere, era viúva do
Sr. Antonio Pires de Toledo; deixa

os filhos: Aristides Pires de Toledo;
Euvaldo Pires de Toledo; Ana Lucia
Pires de Toledo Zampaulo; Adib Pi-
res de Toledo; Elisabete Pires de
Toledo; Julio Pires de Toledo Neto;
Jose Antonio Pires de Toledo; Se-
bastião Rafael Pires de Toledo, já
falecido e Diva Aparecida Pires de
Toledo Nazato. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, às
14h00 no Cemitério Parque da Res-
surreição em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IZOLINA NICOLETTI fale-
ceu ontem, nesta cidade, conta-
va 90 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Nicoletti e da Sra. Joana
Maziero. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório da Saudade, sala “01”,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VALDEMIR VANDERLEI LO-
PES (LIBÓRIO) faleceu ontem, na
cidade de São Pedro/SP, contava
63 anos, filho do Sr. Euclydes Lo-
pes, já falecido e da Sra. Antonia
Rosa Marques Lopes. Deixa ir-
mãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DIVINA NEVES DE MORAIS
faleceu ontem, na cidade de São
Pedro – SP, contava 86 anos, filha
dos finados Sr. Jose Joaquim das
Neves e da Sra. Maria Ferraz de
Campos, era viúva do Sr. Paulo Ho-
nório de Morais, deixa os filhos:
Divina Neves de Morais; Elias Ne-
ves de Morais; Milca Neves de
Morais e Rosa de Saron Neves de
Morais. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 16h30 do Veló-
rio do Cemitério Municipal da Cida-
de de São Pedro – SP, para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
BIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE CARLOS CRISPIM fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava
67 anos, filho dos finados Sr. Anto-
nio Crispim e da Sra. Anna Pellegri-
notti Crispim, era casado com a Sra.
Benedita Aparecida Germano Cris-
pim; deixa os filhos: Rodrigo Ger-
mano, casado com a Sra. Joselia
Martins Germano; Erika Fernanda
Crispim, casada com o Sr. Ulisses
Berto Luiz e Fernando Henrique
Germano Crispim, casado com a
Sra. Angelina Mendonça Santana.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será re-
alizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
“03”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ANTONIA THEREZINHA CA-
ZERI RAPOSO faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos 85 anos
de idade e era viúva do Sr. Jurandir
Raposo. Filha do Sr. José Angelo
Cazeri e da Sra. Helena da Silva,
ambos falecidos. Deixa uma filha:
Valéria Aparecida Raposo Muchiuti
casada com José Donizete Muchiu-
ti. Deixa 01 neta e demais parentes
e amigos. O seu corpo foi transla-
dado em auto fúnebre para a cida-
de de São Pedro, e o seu sepulta-
mento deu-se ontem as 10:30 hs sa-
indo a urna mortuária do velório
Municipal, seguindo para o cemité-
rio municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SR. JOSÉ ROBERTO MIRANDA
ROSSI faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 50 anos
de idade e era casado com a Sra.
Silvana Magali Lopes Rossi. Era
filho do Sr. José Rossi, falecido e
da Sra. Geni Miranda Rossi. Deixa
os filhos: William e Manoela. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se anteontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária
do velório do cemitério Parque da
Ressurreição sala D, seguindo para
a referida necrópole onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ESTER BETTIOL faleceu an-
teontem na cidade de Piracicaba,
aos 91 anos de idade e era filha do
Sr. Pedro Bettiol e da Sra. Paulina
Bettiol, ambos falecidos. Deixa pa-
rentes e amigos. O seu sepultamen-
to deu-se ontem as 10:00 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório da
Saudade sala 07, seguindo para o
cemitério da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. ANTONIO BENEDITO SE-
GALLA faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 69 anos
de idade e era casado com a Sra.
Santa Otilia Soares Segalla. Era fi-
lho do Sr. Jose Segalla e da Sra.
Maria Turrer Segalla, falecidos.
Deixa os filhos: Debora Graziela
Segalla; Tatiane Cristina Segalla;
Moises Antonio Segalla. Deixa ain-
da 05 netos, Genros, Nora e de-
mais parentes. O seu sepultamen-

to deu-se ontem as 17:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do velório
da Saudade – sala 08, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA THEZI
VICTORINO faleceu na cidade de
Piracicaba, aos 69 anos de idade e
era casada com o Sr. Celso Anto-
nio Victorino. Era filha Sr. Antonio
Thezi e da Sra. Adelia de Angelo
Thezi. Deixa os filhos: Henrique
Antonio Victorino casado com Da-
niela Soave Victorino e Fernanda
Aparecida Victorino Carnelutti ca-
sada com Eduardo Carnelutti. Dei-
xa 03 netas e demais parentes e
amigos. O seu féretro sairá hoje as
14:00 hs, do Velório Parque da Res-
surreição sala C, seguindo para o
crematório Bom Jesus - Unidas.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. APPARECIDA IGNÊZ PON-
TIN GIACOMELLI faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 85
anos de idade e era viúva do Sr.
Constantino Giacomelli. Era Filho
do Sr. Atilio Pontin e Sra. Elisa Ma-
nesco,  ambos falecidos. Deixa os
filhos: Claudinei Antonio Giacome-
lli casado com Lucimara Cristina
Colletti Giacomelli e José Roberto
Giacomelli. Deixa netos parentes
e demais amigos. Seu sepultamen-
to deu-se ontem as 16:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do velório da
Saudade- Sala “ 2 “ – , seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SR. EVALDO RODRIGO CAPATO
faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 44 anos de idade, e era
filho do Sr. Edison Alvise Capato e
da Sra. Maria Cecilia Gobbo
Capato.Deixa o filho: Thales Rodri-
go Capato. O seu sepultamento
deu-se ontem hoje ás 16:45 hs,
saindo a urna mortuária doVelório
da Saudade – sala 05, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ FRIAS NETO faleceu on-
tem na cidade de Rio das Pedras,
aos 68 anos de idade, e era casado
com a Sra. Maria Odete dos Santos

Frias.Era filho do Sr. Aristeu Frias e
da Sra. Suzana Jimenez Frias,
falecidos.Deixou os filhos: Jaqueli-
ne dos Santos Pinto, Aristeu Frias
Neto, Fernando Frias e Luciene
dos Santos Frias. Deixa também
netos. O seu sepultamento deu-se
ontem as ás 15:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal, seguindo em auto fúnebre
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. AYRTON BOTOLETO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
88 anos de idade, e era casado com
a Sra. Madalena Rovina Bortoleto.
Era filho do Sr. Pedro Bortoleto e da
Sra. Virginia Capello, ambos faleci-
dos. Deixou as filhas: Denise Bor-
toleto Chamma, casada com Reinal-
do Chamma e Ana Clara Bortoleto
Nery, casada com Ricardo Nery.
Deixa também 4 netos, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje ás 10:30hs, sain-
do a urna mortuária deste Velório -
sala Standard, seguindo para o Ce-
mitério Parque da Ressurreição,
onde foi inumado em jazido da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. VILMA NELI PEREIRA DA
CUNHA SALLES faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 82 anos
de idade e era viúva do Sr. Jorge
Salles. Era filha do Sr. Abilio Pereira
da Cunha e da Sra. Zulmira Bueno
da Cunha, falecidos. Deixa os filhos:
Jorge Gabriel Salles, Jorge Augus-
tus Salles, Heloisa Helena Salles
Sanches casada com Claudinei
Sanches e Heliana Clara Salles ca-
sada com Estevam Alberto Napoli-
tano Júnior. Deixa os netos: Marilia,
Frederico, Giordano e Léo, faleci-
do. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 16:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do velório do cemitério Par-
que da Ressurreição sala A, seguin-
do para a referida necrópole onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. WALKIRIA FONSECA GON-
ZALES faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 75 anos de idade, e
era casada com o Sr. Lazaro Miguel
Gonzales. Era filha do Sr. Manoel
Eustaquio da Fonseca e da Sra.
Ondina Orsini Fonseca, ambos fa-

lecidos. Deixou as filhas: Sandra
Fonseca Gonzales Felix casada
com Fernando Felix, Debora Fon-
seca Gonzales, Andrea Fonseca
Gonzales e Manuela Fonseca Gon-
zales. Deixa também 03 netos e
01 bisneto. O seu sepultamento
dar-se-á hoje ás 10:30hs, no Ce-
mitério da Saudade, onde será inu-
mada em jazido da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ADELAIDE PALLU BALTIERI
faleceu no dia 21/05 na cidade de
Piracicaba aos 81 anos de idade e
era viúva do Sr.Moacyr Baltieri. Era
filha dos finados Sr.Emilio Pallu e da
Sra.Natalina Bragagnolo. Deixa
parentes.O seu corpo foi transla-
dado para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento deu se dia 22/
05 ás 09:00 h saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANNA RODRIGUES faleceu
anteontem na cidade de Piracica-
ba aos 93 anos de idade.Era ca-
sada com o Sr.José Rodrigues.
Era filha dos finados Sr.Jkob Hau-
mann e da Sra.Antonia Haumann.
Deixa os filhos: Silvia Regina,
Sergio Roberto e Solange Fatima.

Deixa netos, bisnetos demais pa-
rentes e amigos. O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se ontem ás 16:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Paque São Pedro onde
foi inumada em jazigo da família.
Está sala possui serviço de veló-
rio on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ROSALI APARECIDA FAVO-
RETTO FISCHI faleceu anteontem
na cidade de Brotas aos 63 anos
de idade. Era casada com o
Sr.Antonio Carlos Fischi. Era filha
dos finados Sr.AlcidesFavoretto e
da Sra.Adair Veronese Favoreto.
Deixa os filhos: Mariane e Tiago.
Deixa netos, demais parentes e
amigos.O seu corpo foi translada-
do para a cidade de São Pedro e o
seu sepultamento deu se ontem ás
16:30 h saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus –sala
2 seguindo para o Cemitério Muni-
cipal da mesma localidade onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ LUIZ COLETTA faleceu
ontem na cidade de São Pedro aos
92 anos de idade e era casado
com a Sr.Lidia Peruchi Coletta .Era

filho dos finados Sr.João Della
Coletta e da Sra.Olga Giudici
Coletta.Deixa os filhos:Sonia Ma-
ria ,Silvana Maria e Seila Maria .Dei-
xa netos e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a cida-
de de Santa Maria da Serra e o
seu sepultamento deu se ontem ás
15:00 h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo para o
Cemitério daquela localidade onde
foi inumado em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DULCINA LAHR NEVES fale-
ceu ontem na cidade de Iracemápo-
lis, aos 89 anos de idade, e era viú-
va do Sr. Pedro Neves. Era filho do
Sr. Pedro Lahr e da Sra. Sebastiana
Lahr, ambos falecidos. Deixou as
filhos: Maria de Fátima Neves, José
Cristovão Neves, Eugênio Apareci-
do Neves, Angela Benedita Neves
Bombo, Daici do Carmo Neves Scal-
co, Antonio Augusto Neves, Vera
Lúcia Neves Garcia, Luiz Henrique
Neves, Luciane Cristina Neves
Gonçalves, Elisandra Neves de Oli-
veira, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
ás 16:30hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal de Irace-
mápolis, seguindo para o Cemitério
Municipal de Iracemápolis, onde
será inumado em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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