MUSEU
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) defende investimento na
reforma do Museu Prudente de
Moraes. A Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo que amplia
o valor da contrapartida do município para a obra. Ele lembrou
que o museu completa 65 anos e
que a casa existe há 105 anos. “A
reestruturação é necessária para
atender às exigências do Corpo de
Bombeiros”, disse. Segundo o vereador, será refeita toda a parte
elétrica, colocação de câmeras,
pintura externa e pintura do forro com tinta à prova de fogo.
VAZAMENTO – I
Procurado por pais de alunos, o vereador Thiago Ribeiro
(PSC) foi à Escola Municipal “Roberta Eleutério Amaral”, no bairro Vida Nova, checar as condições da caixa d'água da unidade.
A estrutura vertical está com “vazamento gigante”, disse, ao relatar a situação ao ocupar a tribuna da Câmara. A escola, construída em 2020 e inaugurada em
2022, ainda está no prazo de garantia, mas a empresa responsável se nega a verificar o problema.
Edição: 14 páginas
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VAZAMENTO – II
"É coisa muito séria. A caixa
d'água está com um vazamento
gigante. Vejo com grande preocupação, pois está na parte externa da escola, no solo, toda
úmida. Fizemos contato com o
Jurídico da Prefeitura, que [disse que] está correndo um processo administrativo para tratar
dessa questão, uma vez que, estando ainda no prazo de garantia, a construtora alega já não ter
mais responsabilidade sobre essa
obra", comentou o parlamentar.
JÁ FEZ MELHORES
Opositores do ex-prefeito
Barjas Negri (PSDB) dizem que
ele já foi melhor em suas análises de conjuntura, como a que
fez no final de semana no artigo sobre o não cumprimento
das metas do orçamento da
educação em 2021. Cobram dele
mais atenção com os seis meses
iniciais de pandemia, quando
nenhuma prefeitura conseguiu
gastar os orçamentos no País.
E pedem para ele ler suas próprias contas de 2020. Os leitores do Capiau são exigentes.
12 APÓSTOLOS
Há quem aposte que o précandidato a deputado estadual Alex Madureira (PL) terá
apoio de pelo menos 12 vereadores da Câmara, o que não é
pouco. Especula-se que o também deputado estadual Roberto Morais talvez conte com o
apoio isolado de Gilmar Rota
(PP), e o vereador Pedro Kawai (PSDB), segundo sugerem,
terá apoio “de si mesmo”.

Fotos: Divulgação

LONJURA QUE SALVA VIDAS
Dentro da campanha “Lonjura que Salva Vidas”, a Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) realizou, no domingo, 29, passeio ciclístico que recebeu cerca de 120 participantes. “Foi uma
ótima oportunidade para darmos visibilidade aos ciclistas da nossa cidade e à importância da distância de 1,5

metro entre veículos, motocicletas e bicicletas. Agradecemos a todos que participaram e ao engajamento dos nossos apoiadores e parceiros. Seguimos com a campanha
nos próximos meses”, afirma Jane Franco de Oliveira, titular da Semuttran. Foram aproximadamente 12 Km percorrendo as avenidas ao longo da orla do Rio Piracicaba. A8

Limite do teto salarial do prefeito
atinge 90 médicos, diz secretário
Filemon Silvano, titular da Secretaria de Saúde, apresentou informação
durante audiência pública sobre o assunto, na sexta-feira, 27, na Câmara
Guilherme Leite

Audiência pública contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano

CÚPULA DO PDT
Na última sexta-feira, 27, o
presidente do PDT de Piracicaba, advogado Max Pavanello, participou de encontro entre dirigentes regionais da sigla, em Americana. Representantes da cúpula nacional do

partido participaram da atividade, dentre eles os pré-candidatos pré-candidatos à Presidente da República, Ciro Gomes; a governador do Estado
de São Paulo, Elvis Cezar, e ao
Senado Federal, Aldo Rebelo.
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O secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano, informou que a limitação legal
para que servidores públicos municipais recebam salários acima do subsídio do prefeito afeta, atualmente, cerca de 27 dentistas e
61 médicos lotados na SMS. Ele aponta, no
entanto, que para o ano que vem, é que esse
teto alcance cerca de 250 profissionais da
área. A informação foi apresentada durante
audiência pública, na sexta-feira, 27, realizada na Câmara Municipal de Piracicaba,
em uma iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL). Convocada por meio do requerimento 383/2022, as discussões também
contaram com a participação de diversos parlamentares e de profissionais e técnicos da
área. Trevisan, durante a audiência, elencou
algumas questões que precisam ser esclarecidas pelo secretário e durante todo o processo
fez os questionamentos necessários. A4

Que venha a 38ª Festa das Nações
Andréa Almeida

C

omo atleta e
professora de
educação física sempre gostei de
superar desafios, mas
confesso que estar à
frente do Fundo Social de Solidariedade
de Piracicaba (Fussp)
e participar da organização da
37ª Festa das Nações talvez tenha sido o maior deles. Sabia
como era pesada a responsabilidade para mim e, consequentemente, para a atual Administração, afinal o evento não era realizado desde 2020, devido à pandemia do Coronavírus, e havia
muita expectativa de que a Festa
das Nações pudesse retornar
com sucesso absoluto, garantindo inclusive sobrevivência de
muitas entidades assistenciais
do município que dependiam
quase que exclusivamente da
renda obtida neste evento para
continuar de portas abertas.
A saída foi arregaçar as
mangas e trabalhar pesado para
auxiliar os realizadores da festa, representados pelo Fábio
Sanches, presidente da Fenapi
(Associação Festa das Nações de
Piracicaba), com quem fiz dupla na promoção do evento e na
sua divulgação, além de auxili-

ar Carlos Beltrame, secretário de Governo,
pasta responsável por
toda a organização. Recebemos apoio incondicional de todas as secretarias municipais,
cada uma dentro das
suas atribuições, se empenhando ao máximo
para a construção de
um evento ímpar. Também é preciso destacar o trabalho da Prefeitura no preparo do Engenho
Central, a “casa da Festa das Nações”, para receber o evento, com
a reforma da parte elétrica do espaço, que garantiu maior segurança para a utilização de equipamentos elétricos em todos os
ambientes da festa, por exemplo.
Uma das coisas que mais me
deixou feliz é que a Festa das Nações voltou a ser uma festa das
famílias. Muitas pessoas me disseram que a atmosfera do Engenho Central estava especial nestes cinco dias, dando a impressão aos visitantes de que estavam
passeando num local diferente.
A minha família também abraçou a festa este ano, quando tive
o privilégio de levar a minha
mãe, sogra e filhos para participar conosco. A presença do Luciano também foi intensa. Ele
esteve em todos os eventos oficiais e de bastidores, inclusive vi-

Uma das coisas
que mais me
deixou feliz é
que a Festa das
Nações voltou
a ser uma festa
das famílias
sitando os voluntários na cozinha
de cada barraca, parabenizandoos pelo empenho e dedicação.
Basta dizer que durante os
cinco dias de realização, mesmo
com a presença recorde de 80.681
pessoas, tudo transcorreu de maneira normal, sem nenhuma ocorrência mais grave. Nem mesmo o
clima mais frio ou as filas prejudicaram o andamento do evento.
Prova de que os visitantes entenderam que aquela era uma festa
filantrópica e muitas vezes apresentava algumas limitações. Quem
foi à Festa das Nações deste ano o
fez, antes de tudo, com o sentimento de solidariedade, motivo
pelo qual só tenho a agradecer a
todos que nos prestigiaram.
Não poderia deixar de mencionar também o trabalho abnegado dos voluntários. Centenas
de pessoas que abandonaram o
aconchego do lar para trabalhar
pelo próximo, pois uma festa desta magnitude não se faz sem
compaixão. Gostaria de lembrar

que 30 voluntários foram cooptados pela plataforma PiraSolidária (pirasolidaria.com.br)
para atuar na festa, seja servindo as pessoas, limpando, organizando ou vendendo. Um
exemplo de que essa ferramenta, inédita o setor público, está
aproximando as pessoas que
querem ajudar das entidades
que necessitam de ajuda.
Enfim, ao fazermos uma retrospectiva podemos ver que o
resultado foi amplamente positivo. Os desafios iniciais foram
vencidos e conseguimos ajudar
as 22 instituições filantrópicas
participantes, que atendem
aproximadamente 30 mil pessoas em Piracicaba. No próximo
ano, com certeza, teremos uma
infraestrutura melhor e um caminho natural de crescimento
a trilhar. Quem sabe se expandindo a área da festa, aumentando o número de entidades
beneficiadas ou mesmo trabalhando com maior antecedência
para conseguir ampliar o número de voluntários. Que venha a
38ª edição da Festa das Nações!
———
Andréa Cristina Alves
Mattedi de Almeida,
primeira-dama e
presidente do Fundo
Social de Solidariedade de Piracicaba

A Tribuna Piracicabana
A2

Terça-feira, 31 de maio de 2022

"In Extremis"

Mais do que um livro
Cecílio Elias Netto

P

ara quem já percorreu a estrada, é quase impossível não lamentar. Dói n’alma a decadência brasileira.
E alimenta temores
cada vez mais agudos: o que será deste
país nas próximas
décadas? O que se reserva às
nossas crianças e adolescentes?
E não se trata – como ressentidos ou indiferentes poderão
alegar – de cassandrismo do
jornalista. É nossa realidade
cruel e assustadora, já e agora
manifestada pelas multidões de
desesperados. Como pudemos
chegar a essa tragédia social?
Um fato despertou-me para
a irreparável perda na educação
e na cultura, com consequências
nefastas. Tendo, então, chegado
aos meus 60 anos, decidi ingressar na Faculdade de Filosofia.
Era preciso reciclar-me. E o que
ocorreu? Na Universidade, no
ano 2.000, ensinava-se, em filosofia, menos do que aprendíamos
no curso colegial nos anos 1950!
Sofridamente, faço tais reflexões após a leitura de um livro
do sempre notável Fernando
Moraes. As obras dele – vejo-as
assim – impõem respeito. Lembro-me de “A Ilha”, revelador estudo sobre a Cuba tão nossa desconhecida; e de “Olga”, “Chatô”,
“Corações Sujos”, entre outros.
E, no ano passado, ele surpreendeu o Brasil com o livro “Lula”.
E eis que me arrisco a ser
alvo da torrente de ódios que o
simples nome Lula desperta em
grupos por aí espalhados. Por
que? Não sei. Mas sei que Lula,
desde a sua ascensão como líder
operário, despertou sentimentos
exacerbados. De aplauso e admiração; de raiva e desprezo. Tudo
começou na histórica greve do
ABC, em 1979/80, ainda durante a ditadura e sob a guilhotina
do AI-5. Cerca de 150 mil operários paralisaram as fábricas e a
ditadura começou a cair ali. Pois
os militares de plantão – um que
outro ainda está por aí, destilando ranços – despertaram para
uma realidade que tentaram ignorar: no Brasil, havia um povo!
E a paciência esgotara-se.
Naquela explosão heroica,
uma figura despertara a atenção nacional: um ainda jovem
líder sindical apenas conhecido como Lula. Não há, hoje,
como narrar o magnetismo que

atraiu os brasileiros.
Como um incêndio
que se alastrara, o
rapaz tornou-se irresistível. Lula passara a ser acolhido pelas chamadas elites,
por madamas do tal
“soçaite”, chegando,
até mesmo, a ser eleito o “homem mais
sexy do Brasil”.
Algo, hoje, quase inacreditável.

E o trabalhador
metalúrgico
se tornou o
mais celebrado
político
brasileiro das
últimas décadas
Marquei, à época, minha
admiração pessoal num artigo
com título emprestado a um filme italiano: “Lula, o metalúrgico”. Quando, porém, ele ingressou na política partidária, recuei.
Fui, aqui, um de seus mais ácidos críticos. Até que, após alguns
anos, perguntei-me: “Por que
não?” E votei no homem que, no
Brasil, parecia repetir a ascensão
do polaco, também operário, Lech
Walenska. Não me arrependi. E
o trabalhador metalúrgico se tornou o mais celebrado político
brasileiro das últimas décadas,
saudado e reverenciado internacionalmente. Com exceção, é claro, por setores elitistas brasileiros. Como se estivéssemos na
Idade Média, caçando bruxas,
eles viam, naquele líder, um arruaceiro comunista. Aliás, ainda hoje, a palavra comunista é
usada para atemorizar as populações mais ingênuas.
Parece, porém, que ódios e
medos não mais surtem efeito
senão nos ferozes grupos negacionistas. As recentes prévias eleitorais – embora refletindo um
momento – revelam a repetição
do que já acontecera antes: “a
esperança vence o medo”.
Retorno à obra de Fernando Moraes. É mais do que um
livro. Trata-se da impressionante história vitoriosa de um sertanejo brasileiro. Ame-se ou
odeie-se o Lula – a dele é uma
vida que merece respeito. O livro
faz pensar. E, então, admirar.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Recuperação judicial
para cooperativas

T

ramita, na Câmara dos Deputados, proposta possibilitando às cooperativas pedirem recuperação judicial, o
que atualmente não é possível,
por meio da atual legislação vigente. O texto que traz regras
para recuperação das cooperativas tramitará em duas comissões, a de Desenvolvimento Econômico e a de Constituição e não mais em quatro.
A falta de lei específica
para cooperativas dificulta a
apreciação de pedidos de recuperação pelo judiciário; um dos
casos mais comentados foi o
da UNIMED de Petrópolis que
entrou com pedido na Lei de
Falência, tendo obtido o direito
em 1ª Instância, mas barrado,
posteriormente, sob argumento
da falta de previsão legal.
Atualmente, há no país, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras, 4,8 mil cooperativas – 2,7 mil com mais de 20
anos de existência. São milhões
de cooperativas e meio milhão de
empregados (CLT), com patrimônio líquido de R$145 bilhões.
Por ser um tipo de sociedade distinta, ela precisa ter mecanismos de recuperação judicial
próprios, uma lei especial. O plei-

to é antigo e agora parece chegado o momento propício. As cooperativas não têm um instrumento que proteja a continuidade do empreendimento. Atualmente, algumas conseguiram
decisão judicial favorável à recuperação judicial regular.
De qualquer forma, depende
do entendimento do juiz, certo que
a lei exclui, objetivamente, as cooperativas. Mesmo quando conseguem, há questões particulares,
como o crédito dos cooperados que
não têm previsão específica e acaba tratado como crédito comum.
Dentre os pontos do projeto, destaca a aprovação do plano por uma assembleia de cooperados, certo que as obrigações decorrentes de atos cooperativos não podem ser incluídas na recuperação judicial.
O texto prevê que sejam
preservadas as características
da cooperativa, especialmente
realizar financiamentos por
meio de fundos especializados.
———
Frederico Alberto Blaauw, mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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Tornando-se Socialista
Maria Teresa
Carvalho

S

ob a inspiração
da máxima de
Simone de Beauvoir, podemos dizer,
parafraseando, que
ninguém nasce socialista, mas torna-se
um a partir das nossas inserções no cotidiano. É
plausível afirmar que todas e
todos nós nos confrontamos
com sensações, vivências, leituras, relacionamentos que
nos levam ao socialismo. Esta
é uma consequência inexorável. Deixe-me explicar melhor!
A pobreza moral e material,
a fome, o descompasso do consumo, a degradação ambiental,
os horrores da xenofobia, o neofascismo, a misoginia, as guerras e saques imperialistas consolidam-se como experiências
amargas e doloridas. Sentimos a
opressão e as dores, o que nos
compila a perceber as relações e
a sociedade capitalista como os
grandes e famigerados algozes,
responsáveis pelas mais variadas
mazelas. Muitas vezes e em al-

gumas circunstâncias,
as pessoas contorcem o
estômago, sentem ojeriza, vociferam contra
um estado lamentável
de violência. Aprofundam-se no medo e no
pesar, vislumbram, ainda que timidamente,
uma nova ordem, sonham com um território sem males, guarnecido por uma
profunda bondade e fraternidade.
Certamente, para alguns, este não
é um movimento totalmente consciente. Entrementes já traz a semente de um espírito socialista.
Fato que as leituras dos clássicos, a competência teórica e o
domínio dos conteúdos relativos
ao materialismo histórico e dialético anunciam uma visão atenta e nos preparam para assumir
o socialismo como condição basilar para que possamos continuar existindo. Por outro lado,
os sentimentos e até a intuição
no dia-a-dia nos fazem homens
e mulheres socialistas. A cada
vivência dolorida, seja pessoal ou
coletiva, vamos nos transformando em sujeitos revolucionários!
A empatia, sentir os prantos

Sentimos a
opressão e as
dores, o que
nos compila a
perceber as
relações e
a sociedade
capitalista como
os grandes
e famigerados
algozes
do outro e do próximo, submergir
nas agruras de povos vilipendiados, de famílias famintas, das vítimas do racismo e do preconceito, das mulheres cujas vidas foram ceifadas é um movimento histórico que nos impinge à compreensão do capitalismo como um
mundo distorcido, reificado, incompatível com a continuidade do
processo civilizatório.
Ser socialista é uma atitude,
um modo de ser, ler e sentir a vida.
Com um afeto profundo, a esperança que extravasa no coração, a
projeção de um mundo melhor, a
mulher ou o homem socialista sabe
que o existir e a sobrevivência de-

pendem de um reordenamento
das relações sociais e de produção. Daí, nasce um cuidado natural e espontâneo para com o
outro/outra, uma atenção profunda com a natureza, com os
animais e a agroecologia, um apreço pela condição do próximo, independente da religião, etnia,
orientação sexual ou gênero.
Em verdade, existem muitos
e muitas socialistas, que se encontram espalhados e se preparam para a guerra de posição
todos os dias, incansavelmente.
Estão em todos os lugares e espaços, formam opinião, influenciam terceiros, estão nas trincheiras e se preparam para uma revolução de novas ideias e de um
fazer cultural que formarão homens e mulheres num novo tempo. Discernimos que as soluções
cruciais estão postas: sem o projeto socialista, não há civilização,
restam-nos a barbárie e o aniquilamento. No presente caso, ser
socialista não é modismo e sim
uma questão de sobrevivência!
———
Maria Teresa Silva
Martins de Carvalho,
assistente social

Dores imperiais
José Renato Nalini

A

celebração dos
duzentos anos
da Independência brasileira deve inspirar os patriotas a repensar o que se fez no
Brasil desde 1500, ano
em que os portugueses
chegaram. Figuras
heráldicas perpassaram por nossa História, nem todas elas ainda devidamente lembradas.
Pedro I é um injustiçado, pois
era jovem adequadamente preparado para reinar, ao contrário do
que se pretende mostrar: um estroina, galanteador e mulherengo,
que não teria sabido corresponder
às expectativas do Império.
Seu filho, Pedro II, mais injustiçado ainda. Estadista,
magnânimo, estudioso, conseguiu fazer do Brasil a monarquia respeitada em todo o planeta. A gratidão que mereceu de
seu povo: uma temerária proclamação da República, uma vergonhosa expulsão de sua Pátria,
para logo morrer em Paris.
Testemunho de sua qualidade como chefe de Estado e chefe
de família, foi convidar a Condessa de Barral para educar suas duas
filhas, as princesas Isabel e Leopoldina. A leitura de “Cartas a
suas majestades” – 1859-1890,
escritas por Luisa Margarida Portugal de Barros, a Condessa de
Barral, mostra o apuro na formação dessas duas jovens e pode-se
avaliar a dor dos pais, a Imperatriz Tereza Cristina e Dom Pedro,

com a morte precoce
da caçula Leopoldina.
Acometida de febre tifoide, ela faleceu
aos 23 anos, 6 meses e
25 dias de idade, deixando viúvo o príncipe Luís Augusto Maria Eudes de Saxe, então com 25 anos e órfãos quatro pequenas
crianças, os príncipes Pedro Augusto, Augusto Leopoldo, José
Fernando e Luís Gastão.
Em fevereiro de 1871, a Condessa de Barral escreve ao casal
imperial: “Acabo de receber a notícia fatal e com o coração partido
da mais pungente dor me atiro
nos braços da Imperatriz e aos pés
de Vossa Majestade Imperial para
chorar com ambos nossa querida
filha pois só se eu perdesse meu
filho poderia sentir maior pesar.
Nem peço desculpa, tudo é pouco
para exprimir o que sinto dentro
do coração! E eu que Lhes dei a
notícia das melhores! Verdade é
que o telegrama recebido a 3 dizia que ela tinha piorado no dia
1º, mas que a 2 ia melhor! Oh!
Custa muito curvar a cabeça diante de decreto que parece tão
injusto. Uma menina e mãe de
quatro filhinhos! É horrível. A
notícia caiu sobre mim como um
raio da maneira a mais cruel.
Mando o documento a Vossas
Majestades que ainda terão dó de
sua pobre criada que banhada em
lágrimas Lhes beija a mão”.
Em 17 de fevereiro de 1871,
a Condessa de Barral volta ao
assunto com os desditosos pais.

Pedro I é um
injustiçado,
pois era jovem
adequadamente
preparado
para reinar
Agora encaminha cópia da carta escrita pela Princesa Clementina Carolina de Bourbon e Orléans, filha do Rei dos Franceses, Luis Felipe, casada com o
Príncipe Augusto Luís Vitor de
Saxe-Coburgo-Gotha, Duque de
Saxe, sogros da Princesa falecida, D. Leopoldina Teresa.
Escrita em francês, a mensagem é destinada a D.Francisca,
Princesa de Joinville, irmã de
D.Pedro II: “Que a vontade de
Deus seja feita, minha boa Chica:
mas o golpe é duro e nós estamos
bem infelizes. O estado do meu
pobre Gousty (o viúvo) me corta o
coração, soluça cada instante, não
come, nem dorme, e é uma terrível
mudança! Ela o amava tanto! E
eram tão perfeitamente felizes juntos! Ver tanta felicidade destruída aos 25 anos é horrível! E estas
pobres crianças! – Eu te escrevi
sábado, o dia de domingo e o de
segunda-feira foram calmos e
tranquilos. Ela não abria os olhos:
mas ouvia o que se lhe gritasse ao
ouvido, e certamente reconheceu
a voz de sua irmã, (a Princesa Isabel) pois disse algumas palavras
em português. Segunda-feira à
noite os médicos acharam uma
melhora sensível e nós recobramos
esperança. A noite foi calma: mas
pela manhã de terça-feira o peito

foi tomado e às 10 horas os médicos declararam que não havia
mais esperança e entretanto eu ainda dela cuidei nesse longo dia passado junto de seu leito, vendo-a
tão calma e tão pouco mudada:
mas pelas 4 horas a respiração tornou-se mais curta. O Abade Blumel recitou as orações dos agonizantes. Nós estávamos todos ajoelhados em torno de sua cama e às
horas a respiração cessou, sem que
se visse a menor contração na sua
fisionomia. Ela estava mesmo bela
nesse momento, e tinha uma expressão angélica. Agora está deitada num caixão vestida com uma
roupa de seda branca, uma coroa
branca e seu véu de casamento na
cabeça. Está toda cercada de flores frescas, de coroas enviadas por
todas as Princesas. Ela não mudou, faz bem olhá-la. Amanhã
haverá cerimônia religiosa em
casa e ela partirá para Coburgo
onde nós todos a acompanharemos, inclusive Gastão e Isabel
que são muito bons. Esta última
está desolada. Anunciam-me o
Imperador, abraço-te, reza por
nós, temos disso muita necessidade. Toda tua, Clementina”.
Pois também isso suportou o
casal Imperador do Brasil. Como
se a vida de soberanos fosse um
desenrolar incessante de festas,
glórias, pompas e circunstâncias!
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove e Presidente da Academia Paulista
de Letras – 2021-2022

O oportunista ativismo antipolicial
Dirceu Cardoso Gonçalves

O

s habituais críticos da atividade policial ainda não
haviam esgotado a repercussão da operação policial que
resultou em mais de duas dezenas
de mortes na Vila Cruzeiro (RJ),
quando veio a notícia de policiais
rodoviários federais do Sergipe
que prenderam um homem,
trancaram-no na viatura e acabaram matando-o asfixiado com
gás. É uma imagem que corre o
mundo e denigre a reputação do
Brasil. Se bem, que não estamos
sozinhos, pois fatos desse naipe
– tiros em escola, na multidão e
massacre de arrestados - são recorrentes nos Estados Unidos,
Europa e outras partes do mundo. Mesmo assim, não deveriam
ocorrer. E, mais do que “violência policial”, são resultantes de
desvios na sociedade e precisam
ser estudados e mitigados.
O episódio do Rio de Janeiro, por exemplo, é decorrência de
anos de omissão estatal que ensejou ao crime organizado assumir
o controle de vastas áreas do território, notadamente as mais pobres, onde os indivíduos fragilizados são mais facilmente subjugáveis e cooptáveis. Tanto naque-

le quanto em outros pontos, onde
o crime dá as ordens, toda vez
que a polícia chega – em nome do
Estado – ocorre o confronto e as
mortes são inevitáveis. Os criminosos possuem armamento de
guerra, inadequado para o emprego urbano, e pouco se incomodam com os efeitos colaterais de
seus tiros, inclusive com as mortes desnecessariamente produzidas. É uma hipocrisia criticar apenas os tiros dos policiais e tentar
a eles atribuir todas as mortes
ocorridas no embate. Não se pode
exigir que o agente de lei, recebido
à b ala, se exponha deliberadamente à morte só porque os adversários da instituição não querem que
atire. Afinal, o Estado deu-lhe uma
arma como ferramenta de trabalho para que, no momento certo,
a utilize. No confronto da Vila
Cruzeiro, o rescaldo dos fatos
mostra nuances inesperadas
como, por exemplo, a presença
entre os mortos de três perigosos
criminosos vindos do Pará que ali
se encontravam escondidos.
A polícia, mesmo sendo uma
instituição mantida pelo Estado,
tem funções constitucionais e dispõe de estrutura própria – ouvidorias e corregedorias – para apurar e punir excessos ou desvios co-

Pela sua
natureza, a
polícia não é
simpática
metidos por seus membros. Tudo
o que se apura passa pelas instâncias administrativas, que tomam
suas providências e, quando o crime se tipifica, é colocado sob a apreciação da Justiça Militar, área especializada dos tribunais. Não há
a menor utilidade no ativismo que
insiste em imputar indiscriminadamente atrocidades aos policiais.
A própria instituição possui seus
mecanismos e, além disso, está
aberta a denúncias e informações que muitos preferem encaminhar aos meios de comunicação e até delas tirar proveito pessoal, político o u institucional.
Pela sua natureza, a polícia
não é simpática. Mesmo atuando pela proteção da comunidade
– seu emprego e a maioria dos
feitos passam anônimos – suas
ações contrariam interesses e
provocam a reação dos contrariados. E os beneficiados não se
manifestam e nem têm porque
fazê-lo. Mesmo com essa incômoda natureza, é um serviço necessário; basta imaginarmos o que

seria da comunidade em que vivemos se não existisse a polícia.
Os críticos da polícia precisam
tomar cuidado para não esticar a
corda até criar um estado de terror através de sua pregação insustentável. Se isso ocorrer, haverá o
risco de o policial, acuado e temeroso de punições ou represálias,
deixar de usar a devida força para
resolver o embate com os criminosos. Nisso, o grande prejuízo será
da sociedade e dos cidadãos que,
mesmo tendo sua polícia estruturada, ficarão à mercê do crime porque o agente da lei temeu pagar a
injusta reprimenda que os adversários do sistema insistem em cobrar. Carece lembrar: toda vez que
a polícia é chamada, não é para levar flores; há um crime em andamento e este tem de ser estancado
sem que o agente da lei pague pessoalmente pelos resultados. Basta
a severa inve stigação que a própria corporação realiza. A pressão
externa chega a ser desumana...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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A PEOESP

PESQUISAS E URNAS
Não cessam as polêmicas.
Bolsonaristas contestam pesquisas vendo seu candidato nas
mãos do povo, quando Lula evita as ruas. Contudo, lembremos
que todas as pesquisas, de todos
os institutos, favorecem o petista. Quanto as urnas, enquanto o
STE garante veementemente que
elas são confiáveis, os seguidores do atual Presidente da República mostram receio por causa
da própria justiça eleitoral, justificando uma perseguição sistemática a Jair Bolsonaro e seus

seguidores, citando decisões com
prisões inconstitucionais, a surpreendente anulação do julgamento de Lula, e ministro indo
até o Congresso Nacional pedir
voto contra a PEC 135/2019.
Questionam a razão da luta contra o voto impresso. Por que? De
um lado grande parte da imprensa a favor de Lula e, do outro,
em número menor, jornalistas
seguem garantindo que o STF e
STE querem ver Bolsonaro fora
da Presidência da República, se
possível, até mesmo das eleições.
Enfim, sobram contestações.

PLANO SAFRA 2022/23
O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou que o Governo Federal trabalha para
apresentar um Plano Safra 2022/
23 robusto, com recursos para
apoiar a produção agropecuária
do país a partir do segundo semestre deste ano. “Esse Plano
Safra 2022/23 não é só nosso,
mas mundial, por isso precisamos de um plano mais robusto
para o Brasil poder exercer suas
funções mais fortemente ainda.

Brasil chega ao estado de São
Paulo. Entre os dias 31 de maio
e 02 de junho, as cidades de Bebedouro, Marília e Itapetininga
vão receber pesquisadores e especialistas da Embrapa. Liderada pela Embrapa Pecuária Sudeste no estado, o objetivo da
Caravana é levar a técnicos e
produtores rurais tecnologias e
conhecimento para aumentar a
eficiência do uso de fertilizantes e insumos no campo, ressaltar a importância de se fazer o
manejo sustentável dos solos,
água e plantas e melhorar a produtividade da agropecuária.

EUROPA
As ações do Brasil para aumentar a produtividade no
campo aliada à preservação dos
seus recursos naturais e de sua
biodiversidade estão sendo
apresentadas nesta semana a
representantes do governo, do
setor privado, de instituições
acadêmicas e da sociedade civil da Europa. A série de diálogos foi denominada AgriTalks.
DEBATE
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) promoveu, um debate
sobre o tema “Preços de alimentos, desafios do futuro”,
em que foram abordados pontos como o cenário de inflação
e a oferta global de alimentos.
O encontro,moderadopelocoordenador
doNúcleoEconômicodaCNA,RenatoConchon.
CATARINA
A Erva-Mate do Planalto
Norte Catarinense ganhou o reconhecimento de Indicação Geográfica (IG) de Denominação
de Origem. Este é o primeiro registro na espécie Denominação
de Origem para o produto ervamate. O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual
(INPI). O outro registro para
esse produto é na modalidade
Indicação de Procedência, destinado à Erva-Mate de São Matheus, no Paraná, em 2017.
ESTADOS UNIDOS
O secretário do Departamento de Agricultura dos EUA
(USDA), Tom Vilsack, anunciou
mais apoio, recursos e novas regras que fortalecerão a cadeia de
suprimentos de alimentos americana, promoverão mercados
agrícolas justos e competitivos,
impedirão o abuso de agricultores por processadores de aves e
tornar os preços mais justos
para os agricultores e consumidores americanos. Essas ações se
baseiam no esforço histórico de
todo o governo do presidente Biden para promover a concorrência na economia americana.
CARAVANA
A Caravana Embrapa Fert-

PADEIROS
A Associação Brasileira
da Indústria do Trigo (Abitrigo), a Associação Brasileira da
Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) e a US Wheat
Associates, organização de
desenvolvimento do mercado
de exportação de trigo norte
americana, lançam no Brasil
o curso gratuito de Certificação Virtual de Padaria Profissional, destinado ao público interessado em panificação.
ALFACE/CEPEA
No início de maio, a oferta
de alface foi equilibrada, devido
ao clima seco, às perdas em algumas praças (virose) e ao ritmo de plantio controlado. Com
a disponibilidade reduzida, os
preços se mantiveram em patamares mais elevados. Contudo,
a queda das temperaturas ao
longo do mês reduziu significativamente a procura pela folhosa, mas o recuo nas cotações foi
amenizado pela oferta restrita.
CITRUS/CEPEA
A estimativa da safra de
laranja 2022/23 do cinturão
citrícola (estado de São Paulo
e Triângulo Mineiro), divulgada nesta manhã pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da
Citricultura) indica que a colheita deve totalizar 316,95 milhões de caixas de 40,8 kg, aumento de 20,5% em comparação com a temporada anterior.
POSSE
O secretário Francisco
Matturro assinou o livro de
termo de compromisso dos Secretários de Estado na Secretaria de Agricultura. A cerimônia de posse aconteceu no Salão Nobre da SAA, onde o secretário de Justiça e Cidadania,
Fernando José da Costa, empossou Matturro na presença
de servidores da Pasta. “Cheguei na Secretaria como secretário executivo junto com o secretário Itamar Borges, em junho
de 2021. Tenho enorme honra e
responsabilidade em sucedê-lo”,
declarou o secretário. (Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Levantamento registra mais de
330 casos de covid em escolas
Seis casos da doença foram registrados em escolas de Piracicaba
Levantamento realizado pela
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino
no Estado de São Paulo), através
de suas subsedes regionais, registra 331 novos casos de covid em
escolas estaduais em todo Estado
de São Paulo. Em Piracicaba, o
levantamento detectou seis casos
envolvendo professores. Na Escola Estadual Carolina Mendes
Thame foram registrados quatro
casos de professores, enquanto
que na EE Augusto Saes dois professores e uma professora.
De acordo com a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), o
levantamento é a partir do último dia 11 de maio, e mostra

que está aumentando os casos
de covid nas escolas. Os 331
casos no Estado foram registrados em 52 escolas e apontou
124 professores contaminados,
75 professoras, 19 funcionários,
6 funcionárias, 52 alunos e 8
alunas. 47 casos indeterminados
(não discriminados entre professores, funcionários e alunos).
Para Bebel, com o número de
novos casos de Covid-19 ainda na
casa dos milhares todo dia no Brasil, as escolas continuam sendo
afetadas e é preciso manter a prevenção, inclusive com o uso de
máscara. “Fica aqui também o
meu apelo aos pais e responsáveis
que ainda não vacinaram suas
crianças: quem ama, vacina!”

Divulgação

Bebel diz que o levantamento é com base em dados da Apeoesp

Quem é Giordano?
Gaudêncio Torquato

D

esculpem por
usar a primeira pessoa neste
artigo. Mas não posso
deixar de fazer uma
confissão: perguntado
sobre o desempenho
dos senadores de São
Paulo, citei dois. E o
terceiro, o Giordano? Quem,
quem? Como analista político há
cerca de quatro décadas, não podia desconhecer que Giordano,
Alexandre Luiz Giordano, um dos
três senadores de São Paulo, do
PSL, ao lado de José Serra e Mara
Gabrilli, ambos do PSDB. O senador assumiu no lugar do major
Olímpio, que morreu de Covid-19
em março do ano passado.
Fui fisgado pela teia do desconhecimento criada na esteira de
suplentes sem história política,
muitos dos quais são empresários, inclusive Giordano, que ganham vagas na chapa majoritária ao Senado, graças ao auxílio/
ajuda/apoio financeiro dado ao
titular. Uma vista d’olhos no plenário da Câmara Alta vai exibir
boa parcela de desconhecidos no
conjunto de 81 senadores. Alguns
até conseguem entrar no rol de
senadores destacados em função
de uma ativa participação no plenário e nas Comissões. Muitos se
recolhem à redoma, escondendose do palco da visibilidade.
O fato é que a figura de su-

plente de senador merece um reposicionamento. Não pode ser
um espaço para negociação entre o candidato a titular e eventuais interessados,
principalmente quando estes não têm nenhum contato com eleitores. Ou seja, o suplente pode chegar ao Céu, como se
referia o velho cacique udenista
Dinarte Mariz (RN) ao Senado,
sem ganhar um voto do eleitor.
Senador sem voto é, para usar a
expressão de Gay Talese, talentoso escritor norte-americano,
uma “Ferrari sem gasolina”,
analogia que usou para mostrar
Frank Sinatra em estado gripal.
A vaga do titular, em caso de
morte ou afastamento para assumir outras funções na administração pública, deveria ser ocupada
pelo candidato a deputado que ficou na primeira suplência. É o que
defende uma corrente de analistas e políticos, ancorados no conceito de que, nesse caso, estaria
contemplada uma figura que disputou voto, não se tratando de
um paraquedista da política. A
tese tem certo fundamento, mas,
convenhamos, parece injusta.
Os deputados eleitos tiveram mais votos ou mostraram
maior densidade eleitoral que o
primeiro suplente. Logo, seria
mais justo que o mais votado
fosse o escolhido. Tal posiciona-

O fato é que a
figura de suplente
de senador
merece um
reposicionamento
mento, no entanto, mexerá com
as peças do tabuleiro político no
Estado que sedia a questão. Cria
problemas para siglas que formaram federações, muda a fisionomia partidária, enfim, desarruma a equação política.
Que outras formas poderiam
ser discutidas? Em nossa análise,
aquelas que contemplam a viabilidade eleitoral. O suplente de senador há de mostrar que passou no
teste do eleitor, que foi às ruas,
enfim, que não saiu de sua casa
ou de seu escritório direto para a
cúpula côncava do Senado. E
como fechar o argumento? Com
uma chapa com o nome do titular e de dois ou três suplentes, que
deveriam ser submetidos ao voto.
Portanto, entre os nomes dos suplentes, o eleitor escolheria o perfil que julgasse mais adequado.
Alguém poderá objetar:
mais burocracia, mais dificuldades para o eleitor, mais demora.
Nada disso. Basta clicar o nome
desejado. Desse modo, o Estado
ganharia senadores legitimados
pelo voto em uma chapa que
abrigaria perfis entre representantes de qualquer categoria
profissional. Ou seja, qualquer
cidadão(ã) poderia ocupar essa

lista, sem restrição a nomes ou
suspeição sobre intenções.
Na verdade, outros critérios
podem melhorar o conjunto senatorial. Como se sabe, os senadores
representam os Estados e os deputados, o povo. A letra constitucional, ao definir papéis diferentes para as duas casas congressuais, de certa forma sinaliza na direção dos perfis de candidatos. Os senadores olham
para os interesses da unidade federativa, enquanto os deputados,
as demandas sociais, aspirações
e expectativa das populações.
Estes dois eixos sugerem que
candidatos a senador tenham
uma visão mais abrangente de
seus entes federativos, aconselhando a indicação de perfis com
mais experiência no trato das
questões públicas. E candidatos
à Câmara Federal seriam os perfis mais comprometidos com demandas locais e regionais. Um
formato que atende a critérios
subjetivos, mas parece justo.
Sabemos que esse ideal
político jamais será cumprido
no Brasil, onde o rol de questões está atrelado às conveniências político-partidárias.
Ou seja, vamos ter de conviver
com Giordanos por muito tempo.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político. Twitter: @gaudtorquato.

É preciso saber viver
Alessandra Cerri

G

osto muito de
música, adoro
ouvir e analisar
as letras, entender o
significado delas. Confesso que com as músicas atuais está um
pouco difícil e decepcionante fazer essas
coisas, então acabo ouvindo bastante músicas mais antigas. E
esses dias me peguei cantando e
encantando com a música “É
preciso saber viver” dos Titãs... A
letra é muito boa e podemos tirar muitas mensagens e ensinamentos para nossa atualidade.
A música começa com uma
frase muito forte “quem espera que
a vida seja feita de ilusão pode até
ficar maluco ou morrer na solidão”... um alerta muito propício
para nossos dias atuais onde as
pessoas estão vivendo a ilusão das
vidas perfeitas apresentadas nas
redes sociais, mais que isso, estão
vivendo a maluquice de uma ansiedade desenfreada em busca da
perfeição e padrões estabelecidos
num mundo paralelo e irreal que
adoece as pessoas, estando diretamente relacionado ao aumento
assustador do número de pessoas
com síndromes psiquiátricas como
ansiedade, depressão, estresse e
elevação no número de suicídios.
Dentro desse contexto, o neu-

rologista Leandro Teles
comenta que o adoecimento de nossa sociedade atual é consequência da nossa incapacidade de vivenciar o
silêncio e o tédio; é fruto do fato de terceirizarmos boa parte de
nossa cognição, confiando aos aparelhos
portáteis boa parte de nosso tempo e nosso prazer, o que nos faz
basear a vida em alicerces fracos
e efêmeros. Aqui cabe ainda, o ensinamento do sábio Yurval Harari quando ele diz que “num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder”.
A vida envolve desafios, envolve enfrentamentos... segundo
a música “toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor
que tem espinho você pode se arranhar”. Os obstáculos ou problemas que podem ser trabalhados ou resolvidos dependem de
tomadas de decisão, envolvem
ação de nossa parte, retirar pedras exige força, estratégia mas
sem removê-las não podemos seguir em frente. Às vezes, podemos até decidir contorna-la ou
construir algo em cima, mas
ainda assim envolve consciência, raciocínio e movimento.
Em nossa caminhada podemos e iremos nos machucar, algumas situações ou pessoas irão

A vida envolve
desafios, envolve
enfrentamentos…
nos fazer sofrer (assim como nós
também podemos gerar sofrimento) mas precisamos reconhecer, compreender e ressignificar
essas dores, aprender com elas e
continuar seguindo em frente.
Pensemos nas flores: não podemos deixar de admirar e ter arranjos lindos só porque podemos
nos arranhar montando-os.
Dentro desse contexto, não
por acaso a resiliência, é considerada hoje um dos pontos principais para a saúde e o bem viver. De acordo com Davidson e
Begley pessoas com baixa resiliência tem dificuldade de se livrar
de sentimentos negativos como
raiva, mágoa e tristeza e acabam
potencializando e ficando mais
presas aos problemas; em contrapartida, pessoas com alta resiliência tem uma maior aceitação dos problemas e das dificuldades por isso, se restabelecem
mais rápido beneficiando, inclusive, seus sistemas imunológicos.
Realmente é preciso saber viver, é preciso estar atento o tempo todo aos nossos instintos de
seguir a “manada” e agir seguindo padrões estabelecidos simplesmente para atender a nossa necessidade de pertencimento. É
preciso saber viver com consci-

ência de nossas reais necessidades e, fortes para negar os pensamentos e sentimentos que nos
aprisionam e nos machucam.
O “saber viver” exige aumentar as nossas atividades que exigem o uso da porção mais nobre e
executiva do cérebro e, embora estejamos num mundo altamente
tecnológico a maneira mais eficiente de se trabalhar a conscienciosidade é justamente diminuindo
a nossa “dependência” da tecnologia e aumentando nossas práticas de silêncio e espiritualidade,
praticando exercícios físicos e de
criatividade, melhorando nossa
prática da escuta e leitura....
Finalizo o texto de hoje com a
frase de Elizabeth Blackburn:
“Conscienciosidade é o traço de
personalidade mais consistente
para se prever a longevidade”
Que saibamos viver, valorizando nosso real presente;
que estejamos atentos às ilusões que podem nos enlouquecer e as pedras que podem
bloquear o nosso caminhar.
Namastê e até a próxima!
———
Alessandra Cerri, sóciadiretora do Centro de
Longevidade e Atualização de Piracicaba (Clap);
mestre em Educação Física, pós-graduada em
Neurociência e pós-graduada em Psicossomática
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Cerca de 90 profissionais
da saúde atingem limite
do teto do prefeito

Prefeitura vai reformar a
EMEI Deolinda Cenedese
Divulgação/CCS

Informação é do Secretário de Saúde, Filemon Silvano, em audiência pública na
Câmara na tarde de sexta-feira, 27. Número pode subir para 250 no ano que vem
A limitação legal para que
servidores públicos municipais recebam salários acima do subsídio
do prefeito afeta, atualmente, cerca de 27 dentistas e 61 médicos
lotados na secretaria municipal de
Saúde (SMS) e, no ano que vem,
pode atingir cerca de 250 profissionais da área. A declaração é
do titular da pasta, Filemon Silvano, e foi feita durante audiência pública realizada na tarde desta sexta-feira (27), no plenário da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Convocada por meio do requerimento 383/2022, de autoria do vereador Laércio Trevisan. Jr. (PL), parlamentar que
também presidiu a audiência
pública, as discussões também
contaram com a participação de
diversos parlamentares e de profissionais e técnicos da área. Trevisan, durante a audiência, elencou algumas questões que precisam ser esclarecidas pelo secretário e durante todo o processo fez
os questionamentos necessários.
TETO DO PREFEITO Atualmente, de acordo com dados do portal da transparência
da Prefeitura Municipal de Piracicaba, o salário do bruto do Prefeito é de R$ 15.550,00. O valor
é o limite legal para os servidores municipais, excetuando verbas de caráter indenizatório.
“Hoje ninguém quer vir trabalhar aqui pois já sabe que, no
primeiro mês de contrato, um médico da família que entra ganhando cerca de 16 mil reais, ele vai receber os 15,5 mil. Além disso, com
os descontos, esse valor cai para
11 mil reais. Não conseguiremos
arrumar médicos em nosso município se não tivermos um valor atrativo para eles”, disse Filemon.
Segundo o secretário, a atual remuneração dos profissionais
de saúde em Piracicaba é baixa,
mesmo quando comparada aos
salários de municípios menores
de nossa região. “Desde 2012
congelaram o teto do prefeito em
Piracicaba, no entanto, não pensaram nessa problemática, que
chegou agora nesta administração. Se fosse dado o mesmo reajuste dos servidores efetivos,
hoje, o salário do prefeito estaria
em torno de R$ 26.000,00 e nós
não estaríamos tendo essa discussão aqui”, acrescentou.
DÉFICIT DE PROFISSIONAIS - De acordo com Filemon
Silvano, a limitação salarial é um
dos fatores que contribui para o
atual déficit na rede municipal
que, segundo ele, é da ordem de
600 profissionais, somados médicos, enfermeiros, dentistas e outros cargos da pasta. “Estamos
com uma grande falta de profissionais na nossa rede, mas não a
estamos deixando desassistida.
Estamos fazendo mutirão e, às
vezes, um médico cobre outra
unidade de saúde para não deixar a região”, disse o secretário.
O titular da secretaria ainda
informou que, desde janeiro de
2021, 353 servidores foram contratados (17 cirurgiões, 32 enfermeiros, 74 médicos e 230 técnicos
de enfermagem). No entanto, ain-

da de acordo com ele, “neste mesmo período, nós perdemos 155
servidores, com pedidos de exoneração e aposentadoria”, dos
quais 11 eram cirurgiões dentistas, 11 enfermeiros e 95 médicos e
42 técnicos de enfermagem.
Ainda segundo o secretário,
além da defasagem salarial, a
adoção de uma política menos tolerante em relação ao horário dos
profissionais também impactou
nos atendimentos da rede: “nós
não estamos mais deixando os
profissionais não cumprirem a
carga horária. Quando nós assumimos, nós balizamos que, se ele
é contratado por 20 ou 40 horas
semanais, ele tem que cumprir
essas horas, registrando, batendo o ponto. E isso fez com que
médicos pedissem exoneração”,
disse Filemon. Para ele, o êxodo
de médicos fez com os profissionais que se mantiveram na rede
“não dormissem dia e noite”.
IMPOSSIBILIDADE DE
AUMENTO – Durante a reunião, ao ser instada a se manifestar pelo vereador Laércio Trevisan, que questionou a possibilidade de aumento dos vencimentos do prefeito, a chefe da Procuradoria Legislativa da Câmara
Municipal de Piracicaba, Patrícia
Kimura, trouxe que o atual entendimento STF (Supremo Tribunal Federal) – já discutido em reuniões junto à Procuradoria Jurídica do Município – é pela impossibilidade, nesta legislatura, do
aumento do subsídio do prefeito:
“Hoje, há uma questão de repercussão geral no STF sobre a
revisão anual para o aumento do
subsídio dos prefeitos. Por enquanto, a tese defendida pelo Supremo é que isso é inconstitucional. Porém, como foi levantada
essa questão de repercussão geral, em razão de centenas de processos semelhantes que lá chegaram, ela ainda será julgada. O
posicionamento da procuradoria
jurídica da Câmara, hoje, é ter
cautela e aguarda o julgamento.
Por enquanto, a tese é inconstitucional e só poderia haver nova
fixação para a próxima legislatura, que será em 2025”, disse.
Sobre a possibilidade de redução da carga horária dos profissionais, o secretário informou
que isso repercutiria nos índices e repasses federais à saúde
municipal e, portanto, não pode
ser adotada pela Prefeitura.
CONSÓRCIO - De acordo
com o secretário, além de contratar novos profissionais por
meio de concursos, uma possibilidade atualmente em estudo pela
pasta é a adesão de Piracicaba a
um Consórcio Intermunicipal de
Saúde, integrado por diversas
prefeituras da região. De acordo
com Filemon, a adesão possibilitaria a contratação de exames e
procedimentos médicos para atender a atual demanda da cidade.
“Nós estamos lançando mão desta parceria, que é por tempo limitado, até que a gente consiga fazer toda a nossa lição de casa sozinha, sem essa parceria, com
uma gestão nossa”, disse.

Guilherme Leite

Maria Cristiana Rocha, diretora da unidade, aguarda ansiosamente
a reforma para retomar todas as atividades na unidade

Audiência pública realizada na tarde desta sexta-feira (27) foi
convocada e presidida pelo vereador Laércio Trevisan Jr. (PL)

DEBATES – Laércio Trevisan solicitou que os vereadores
presentes se manifestassem. Ana
Pavão (PL) ponderou que o atual problema dos médicos não
apareceu antes “pois ao invés
deles ficarem 40 horas, ficavam
20. Não estamos falando quem
está certo ou errado. Estamos agora, neste mandato, fazer a coisa
correta. Se o conselho técnico específico pede para ficar 40 horas,
tem que ficar 40 horas”, analisou.
Sílvia Morales (PV), do Mandato Coletivo “A Cidade é Sua”,
questionou sobre o impacto do
fim do programa “Mais Médicos”
e a adesão ao programa federal
“Médicos pelo Brasil”. Segundo o
coordenador médico da atenção
básica de saúde, que estava presenta à audiência, Piracicaba chegou a ter 26 médicos cubanos
atuando no extinto programa e,
atualmente, há apenas um médico que aderiu ao “Médicos pelo
Brasil” devido à baixa procura.
Ao pedir a palavra, Paulo Camolesi (PDT) disse que “é muito
difícil ver os profissionais se dedicando e se doando e, por outro
lado, ver uma população que não
está sendo atendida por toda essa
questão política que aconteceu".
Cássio Luiz Barbosa (PL) criticou a adoção de parcerias com
entidades privadas para a gestão
da saúde, e citou a recente contratação de uma Organização Social
de Saúde (OSS) para gerir a UPA
do Piracicamirim: “a história recente mostrou que foi uma excelente parceria, só não sabemos
para quem. Para a população não
foi”, ponderou o parlamentar.
Gustavo Pompeo (Avante)
destacou que o subsídio do prefeito de Piracicaba não acompanhou os demais municípios da
região e disse: “para que um médico vai trabalhar em Piracicaba se ele vai ganhar menos de
15 mil reais e ele pode entrar
ganhando muito mais nos municípios. Essa é a problemática”.
O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP), lembrou
que, sobre a questão do teto salarial “sem um amparo jurídico-legal para o aumento do salário do
prefeito, não tem como Executivo
e Legislativo resolverem este problema”. Ele defendeu que o estabelecimento de parcerias com entidades privadas e consórcios podem ser saídas viáveis, desde que

devidamente fiscalizadas, e disse:
“enquanto não conseguimos resolver o problema e abrir concurso
público, não temos outra saída. É
a população que está pegando”.
Para Pedro Kawai (PSDB)
“o problema está aí e tem que
ser encarado”. Kawai defendeu
maior atenção para a saúde básica e destacou a importância
de que os médicos eventualmente contratados por meio de
parcerias estabeleçam vínculos
co m a população atendida:
“como funcionaria essa transição, como será receber e trabalhar esses médicos?”, questionou.
Thiago Ribeiro lembrou que
“não há médicos nos bairros”, e
também defendeu um olhar mais
voltado à rede de atenção básica
como forma de reduzir a pressão sobre os médicos e profissionais lotados em hospitais e unidades de pronto-atendimento do
município. O parlamentar ainda
destacou o papel fiscalizatórios
dos vereadores: “temos que garantir a vida das pessoas e precisamos ter acesso aos contratos
para fiscalizar, que possamos fiscalizar diuturnamente”, falou.
“É um sentimento ruim, de
derrota. Nessa gestão, não conseguimos solucionar o problema
dos médicos. Foi um esforço
grande dos jurídicos, mas não
resolvemos. Agora, buscamos
meios paliativos para não piorar
mais a situação, é isso que estamos discutindo, para a população
não ficar desguarnecida”, afirmou Fabrício Polezi (Patriota).
Wagner Oliveira (Cidadania), o Wagnão lembrou que Piracicaba também recebe a demanda de diversos municípios
menores da região, o que ajuda
a sobrecarregar ainda mais o sistema. De acordo com o vereador “a
coisa vem se arrastando desde trás
e agora chegou no limite” e, portanto, disse que o aumento do subsídio do prefeito é “para ontem”.
Para Josef Borges (Solidariedade), independentemente de
partido ou linha política, o momento pede a união de forças para
resolver o problema: “a responsabilidade é essa, acharmos uma
solução. O que agora, até esse período, consórcio ou OSS, tem que
se fazer. Não devemos aqui discutir ideologia, situação ou oposição, temos que discutir como
resolver o problema de imediato”.

V IRTUAL

Vestibular da Univesp recebeu 343 candidatos
Trezentos e quarenta e três
candidatos realizaram as provas
do vestibular 2022 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp), realizadas no último dia
22, no Campus da Faculdade de
Tecnologia de Piracicaba (Fatep).
O exame contou com a abstenção
de 201 candidatos, representando 37% dos inscritos. Estavam
aptos a realizar o vestibular, formatado pela Fundação Vunesp
(objetivo e redação), 544 pessoas.
A Univesp disponibilizará, em

2022, para o Polo de Piracicaba,
300 vagas, divididas em três eixos
de atuação: Negócios e Produção,
Licenciatura e Computação, contemplando os cursos: Pedagogia,
Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia
de Computação (Eixo de Computação), Engenharia de Produção e
os novos, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais
(Eixo de Negócios e Produção).
Nas provas de domingo, o eixo

com mais inscrições é o de Licenciaturas, com 183 participantes, seguidos por Computação com 182 e
de Negócios e Produção com 179. O
resultado oficial será publicado no
dia 11/07, no portal www.vestibular.
univesp.br, bem como os convocados em 1ª chamada. Os candidatos aprovados têm de 14 a 18 de
julho para efetivarem suas matrículas. O início do período letivo
aos alunos matriculados será no
dia 8 de agosto. Todas as mencionadas datas constam em edital.

O Polo de Piracicaba da Univesp é localizado na rua Dona
Idalina, 314, Bairro Pauliceia,
onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e
realizam atividades como provas
e discussões em grupo. Os cursos são gratuitos e realizados em
plataforma online, com atividades acadêmicas, incluindo videoaulas, materiais didáticos,
bibliotecas digitais e espaço para
tirar dúvidas com facilitadores.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou na
sexta-feira, 27, no Diário Oficial, a homologação da reforma
da estrutura da EMEI Deolinda
Elias Cenedese, no distrito de
Artemis. Com investimento de
R$ 705.687,08, a empresa Mazetto Construções LTDA será
responsável pela reconstrução
parcial da unidade escolar.
A obra na unidade escolar
tem previsão de término de 180
dias, após a emissão da Ordem de
Serviço (OS), e consiste na reforma completa do prédio principal
da unidade escolar, como a construção de um novo telhado em
parte do prédio, toda a estrutura
hidráulica e elétrica, além da pintura e dos acabamentos, como a
troca de pisos, de portas e janelas.
“As secretarias de Educação
e Obras vem movimentando uma
força-tarefa para garantir que as
unidades escolares recebam as
devidas melhorias. A comunidade da escola Deolinda Elias Cenedese espera há anos a conclusão
das intervenções da unidade,
tendo em vista que a antiga empresa deixou a obra sem terminar. No que depender do nosso
esforço devolveremos a unidade
revitalizada e pronta para receber os alunos”, pontua o secretário de Educação, Bruno Roza.
O prédio principal da unidade escolar está interditado
desde o final de 2019 por um
problema no telhado. Foi iniciada uma obra para reconstrução
do telhado, que foi abandonada
pela empresa ganhadora da licitação logo após o início das ati-

vidades, deixando a parte do
imóvel destelhado. A empresa
alegou que, por conta da pandemia, os custos aumentaram e
não foi possível finalizar a obra.
Por conta disso, toda a estrutura do prédio foi danificada, pois sem telhado, a parte interna do prédio ficou exposta ao
tempo, o que ocasionou infiltração de água das chuvas nas paredes, causando mofos, danificando os pisos e destruindo equipamentos usados pela unidade.
“A nossa escola aguarda ansiosa pela reforma para que possamos retomar as nossas atividades de forma integral. É essencial contarmos com uma estrutura de qualidade para que possamos melhor atender os nossos
alunos”, destaca a diretora da
unidade, Maria Cristiana Rocha.
Atualmente a escola atende cerca de 260 alunos de 0 a 5
anos. Sendo 120 alunos das
turmas de berçário e maternal,
na própria unidade escolar em
um anexo separado do prédio
principal onde foram realocadas algumas salas e parte da
área administrativa da escola.
Para atender os demais alunos, cerca de 140 das turmas de
jardim, no final de 2021, a Secretaria Municipal de Educação alugou uma chácara que foi adaptada para receber os alunos de forma correta e segura. Nessa chácara funcionam mais 5 salas de
aula, banheiros e uma cozinha,
além de uma área externa para
atividades de lazer e recreação.
Com a reforma, todos os cerca
de 260 alunos voltarão a frequentar o prédio da unidade escolar.

F EIRA

Alimentec 2022 será, amanhã,
dia 1º, na Fatec Piracicaba
A Fatec Piracicaba Deputado
Roque Trevisan recebe, amanhã,
1º, a Alimentec 2022, que neste
ano será restrito a professores e
alunos da instituição, e terá como
atração principal a apresentação
de produtos produzidos por alunos do curso de Tecnologia de Alimentos, cujo tema é Aproveitamento de Matérias Primas Excedentes, objetivando mostrar a possibilidade de "fabricar" produtos com
o que seria descartado como excedente da produção rural, agregando valor que pode ser dirigido a um novo nicho de mercado.
Dentre os produtos que serão
exibidos, encontra-se a Geleia de
Tomate com Pimenta. Esta iguaria, produzida pelos discentes da
Fatec, pode ser consumida acompanhando carnes assadas, principalmente suínas, torradas e o que
mais estiver na imaginação do consumidor. Esta geleia possui sabor
agridoce com nuances de ardência devido à presença sutil da pimenta Dedo de Moça. As pimentas possuem uma substância denominada Capsaicina que, segundo especialistas, têm propriedades
benéficas ao organismo; é considerada um anti-inflamatório natural que ajuda na defesa do sistema imunológico combatendo lesões e infecções causadas por inflamações. Ela também age como
analgésico e anti oxidante.
Completando a dupla, o Licopeno que é uma substância carotenoide, dá a cor avermelhada
ao tomate, melancia, goiaba entre outros alimentos. É antioxidante que, quando absorvido pelo
organismo, ajuda a impedir e a
reparar os danos às células, cau-

sados pelos radicais livres. Com
toda certeza, a Geleia de Tomate
com Pimenta, tendo em sua
composição essa dupla, fará sucesso junto aos amantes da boa
gastronomia e à boa saúde.
FRUTAS AMARELAS Cada fruta de cor amarelada tem
uma ou mais substâncias que beneficiam diferentes funções do organismo. Esses alimentos têm algo
em comum e ao consumir de formas variadas podem trazer um
mesmo benefício: a proteção da visão. Frutas como pêra, banana,
melão amarelo, contém zeaxantina
e luteína, carotenoides que reforçam as proteções do sistema imunológico, com grande ação antioxidante na área dos olhos, reduzindo assim as infecções, catarata e
até mesmo uma possível cegueira.
Frutas como o maracujá melhora a digestão, aumenta hemoglobina no sangue. O abacaxi é um
bom aliado à saúde, possuindo vitaminas, minerais e enzimas, como
bromelina. Esses nutrientes ajudam o sistema imunológico e eliminam as inflamações do corpo. A
manga é uma forte aliada do intestino, rica em fibras que atuam em
seu funcionamento e evitam a prisão de ventre. Já o limão siciliano
contém vitaminas A, B1, B2 e B3,
fósforo, ferro magnésio e potássio.
As geleias de frutas remetem
a momentos de relaxamento: lazer como um brunch, lanche durante o café da manhã, ou no final
da tarde, ou ainda em um tradicional piquenique. Mas, também
podemos usar antes das atividades físicas, pois é rica em nutrientes que aumentam o ânimo e dão
mais energia ao organismo.
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Projeto promove encontros sobre
afrofuturismo com estudantes

Saúde ampliará de três para 18 o
número de tutores de programa

Alexandre Almeida Fogaça

Secretaria realiza mais dois encontros para oficializar a formação dos profissionais que
atuam na promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável na rede SUS

No dia 4, acontece oficina de estamparia africana, com Japhette
Ozias Ninninla Lantonkpode, com duração de 50 minutos

A construção da identidade
de Piracicaba tem grande influência da cultura africana desde a
época dos escravizados no século
XIX. Com o objetivo de informar e
empoderar a população preta da
cidade e região, por meio do conhecimento da sua ancestralidade, o projeto Afro Black promove o
encontro “Afro Black Afrofuturista” entre os dias 4 e 26 de junho. A
ação tem o apoio do Governo do
Estado de São Paulo, do ProAC e
da Casa do Hip Hop de Piracicaba.
O evento será uma produção de apresentação e debate sobre o continente africano para
além da musicalidade, culinária

e dança, pois abordará, também
o empreendedorismo, a moda, a
linguagem e a tecnologia, a partir de narrativas de estudantes e
profissionais africanos provenientes de países como Angola,
Benin, Cabo-Verde, Guiné-Bissau
e Moçambique, mas que hoje vivem no Estado de São Paulo.
PROGRAMAÇÃO - Será um
encontro com duração de quatro
dias no formato online, por meio
de lives, e presencial. Todas as atividades são gratuitas e as transmissões ocorrerão nas redes sociais do
projeto Afro Black Pira (Instagram
e Facebook) e da Casa Hip Hop Piracicaba (Instagram e Facebook).

E STUDOS

Gelq/Esalq realiza simpósio
de manejo biológico dos solos
O Grupo de Estudos Luiz de
Queiroz (Gelq), da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), realiza entre hoje, 31,
a quinta-feira, 2, o Simpósio de
Manejo Biológico dos Solos. Na
programação, serão abordados
temas relacionados à Nutrição de
Plantas, Biologia do Solo como alicerce ao produtor e Futuro do
mercado. O evento será on-line,
direcionado aos estudantes, professores e profissionais da área. As
inscrições, gratuitas, devem ser
realizadas no https://doity.com.
br/menjo-biologico-dos-solos.
PROGRAMAÇÃO - Hoje,
31, plantas de cobertura e sua interação com os aspectos biológicos
do solo (com Ademir Calegari);

1 BILHÃO!
Todos nós sonhamos um dia
em ser ganhadores de prêmios,
geralmente milionários, sorteados na loteria, principalmente na
Mega-Sena. Tanto que, muitos de
nós já tentaram alcançar o prêmio máximo, mas poucos conseguiram. Embora seja difícil ser o
grande ganhador da loteria, não
é uma coisa impossível, basta jogar e contar com a sorte. Um
casal que mora na cidade de
Gloucester, na Inglaterra, teve
essa combinação de fatores e
acordou com uma notícia maravilhosa: Eles ganharam 184
milhões de libras, o equivalente a aproximadamente um bilhão de reais, no que foi o maior prêmio já pago pela loteria
EuroMillions no Reino Unido.
EMOÇÃO
“Olhei meu e-mail e tinha
uma mensagem dizendo que ganhei. Quando vi o valor, larguei
o celular. Depois peguei de novo,
olhei de novo o valor e achei que
era em milhares”, contou Joe,
que imaginou que seria um prêmio pequeno. A princípio, Joe
achou que o prêmio da loteria
era de “apenas” 184 mil libras,
cerca de um milhão de reais.
“Estava felicíssimo”, disse ele.

atuação da biologia do solo na defesa das plantas (com Lucas William Mendes); e Matéria Orgânica
e a biologia do solo na nutrição
das plantas (com Carlos Eduardo
Pellegrino Cerri). Amanhã, 1º, Interação de práticas agrícolas com
a biologia do solo (com Fernando
Dini Andreote); Microrganismos na
minimização dos danos causados
pelo estresse hídrico (com Antônio
Marcos); e Uso dos organominerais na agricultura (com José Polidoro); Quinta-feira, 2, Empreendedorismo no ramo dos biológicos
(com Marcus Adonai); Tecnologias e futuro dos inoculantes (com
Jerri Zilli) e Bioanálises de Solo (BioAS): ampliando a visão do solo
(com Ieda de Carvalho Mendes).

Ao saber do prêmio, Joe
não quis acordar sua esposa
Jess e a deixou dormir por
mais 20 minutos até que o despertador tocou. No tempo que
Jess ainda estava dormindo,
Joe ficou olhando casas em
um site de imóveis sem se preocupar com o limite de preço.
Quando seu marido contou que eles tinham ganhado
na loteria, Jess não acreditou
e achou que ele estivesse sem
seus óculos e por isso não tinha visto o resultado direito.
Mesmo sabendo da grande
quantia que tinham ganhado
na loteria, Jess foi trabalhar
como se fosse um dia normal.
“Esse prêmio é um grande alívio
para toda minha família, temos
lutado com as contas e todas essas coisas por muito tempo”.
MAIS MILIONÁRIA
A loteria que o casal ganhou, a EuroMillions, abrange vários países europeus e
para ganhar o prêmio máximo
é preciso acertar sete números.
Agora temos uma loteria tão
difícil quanto a maiores do
mundo. A mais milionária estreou sábado em promete prêmios bilionários pois ela é 5 vezes
mais difícil que a mega sena.

A Secretaria Municipal de
Saúde realiza amanhã, 31/05, e
terça, 07/06, os últimos encontros
para formação de 15 novos tutores
dentro da Estratégia Nacional para
Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar
Saudável no SUS – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB).
O programa é incentivado
pelo Ministério da Saúde desde
2015 em Piracicaba e atualmente conta com três tutores. Com a
formação dos novos profissionais, a cidade contará com o total de 18 tutores capacitados
para aprimorar os atendimentos
e orientações das equipes nas
unidades de saúde do município.
O secretário de Saúde, Filemon Silvano, agradeceu o empenho das equipes e reforçou a
importância da amamentação.
“É muito importante ter pessoas qualificadas em nossa rede
de atenção básica, pois assim reforçamos e incentivamos cada
vez mais a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças. Visitei uma das oficinas e fiquei muito
feliz com o empenho das equipes
e dos futuros tutores em ampliar
esta estratégia na cidade”.
A EAAB tem como objetivo
qualificar o processo de trabalho
dos profissionais da Atenção Básica, com o intuito de reforçar e
incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação
saudável para crianças menores
de dois anos no âmbito do Siste-

ma Único de Saúde (SUS), instituída em setembro de 2013.
Ana Paula Vioto Ferraz, nutricionista da CPAN (Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição) e tutora da
EAAB, explica a importância do
trabalho dos tutores. “O tutor é o
profissional que vai auxiliar a
unidade de saúde a desenvolver
as ações de aleitamento materno
e alimentação complementar nas
rotinas da unidade. Esse profissional também dá todo o suporte
de matriciamento, além de ajudar a revisar os processos de trabalho da unidade de saúde”.
Os encontros ocorrem após a
conclusão dos módulos de um
curso oferecido pela plataforma
do UNASUS. O tutor então realiza uma oficina de trabalho para
discutir a prática do aleitamento
materno e alimentação complementar saudável com os profissionais das unidades de saúde e
planejar ações de incentivo à alimentação saudável na infância,
de acordo com a realidade local.
A enfermeira da Unidade de
Saúde da Família Itapuã 2 Denise Helena Fornazari é uma das
profissionais que se formará tutora. Para ela, o papel do tutor é
empoderar os profissionais nas
orientações e condutas de forma
empática, humana e baseada nas
evidências preconizadas pelo Ministério da Saúde. “Enquanto tutora espero contribuir para melhorar os índices de aleitamento
materno do município, bem como

Divulgação

Ao fim das oficinas de capacitação, município contará com 18 tutores

melhorar a alimentação das crianças, visando diminuir comorbidades na infância e na vida
adulta. E também fortalecer o
trabalho em equipe e aumentar
o vínculo entre os profissionais e
os usuários do SUS”, destaca.
Para Marcela Enedina Furlan Buoro, enfermeira coordenadora da saúde da mulher no Centro Especializado em Saúde da
Mulher (CESM), que também é
profissional de formação, o tutor
na EAAB tem a função de agregar conhecimento, buscar aperfeiçoamento em amamentação e
alimentação complementar. “Com
essa bagagem, o objetivo é ser multiplicador do conteúdo, para que

outros profissionais da rede de
atendimento à mulher e famílias
de crianças na primeira infância,
possam colocar em prática as
ações cientificamente apoiadas.
Agora como nova tutora espero
ser apoio para que novas equipes
tenham acesso a esse conhecimento e possam militar pela saúde da
população piracicabana”, ressalta.
Os dois últimos encontros
da Estratégia Nacional para
Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS – Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil (EAAB) acontecem na Coordenadoria de Programas de
Alimentação e Nutrição (CPAN).

H OMENAGEM

Profissional da saúde recebe Título de Cidadão Piracicabano
Após dois anos de trabalho
e de tantas perdas provocadas
pela pandemia da Covid-19, o
momento agora é de homenagear os profissionais que fizeram
a diferença em um período de
sofrimento geral da população.
Foi nesse sentido que o vereador Paulo Campos (Podemos)
escolheu o profissional da Secretaria de Saúde, Nelson Ferreira, para receber o Título de Cidadão Piracicabano, através do
decreto legislativo 35/2021,
aprovado pela Câmara. A entrega da honraria aconteceu em
sessão solene, realizada nesta
sexta-feira (27), no Salão Nobre
“Helly de Campos Melges”.
Nascido na cidade de Bandeirantes/PR em 1972, Nelson
Ferreira reside em Piracicaba
desde os 16 anos. É casado com
a piracicabana Celia Aparecida de
Moura e pai de cinco filhos: Vanessa, Alexsander, Guilherme,
Luís Henrique e Maria Gabrielly. Mora no bairro Mário Dedine há 11 anos e atua há 25 anos
na Central de Regulação de Vagas Hospitalar. Trabalhou no Sistema Integrado de Transporte da
Secretaria de Saúde de Piracicaba (SITSS) de 2004 até 2016, de

onde saiu para montar uma empresa no ramo da metalurgia.
No SITSS trabalhou na ambulância, transportando pacientes para hemodiálise, oncologia,
hiperbárica, fisioterapia retorno
à residência de pacientes internados nas UPAs e hospitais da
cidade, nas campanhas de vacinação e logística. No período da
pandemia, Nelson chegou a contrair Covid-19, passou por um momento delicado e se recuperou.
A solenidade contou com a
presença dos familiares e amigos
do homenageado, assim como de
funcionários da Secretaria de Saúde e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), como
os médicos Fábio Eduardo Pessotti
e Rodrigo Zabaglia. Eles destacaram a atuação aguerrida de Nelson no desempenho do trabalho,
em busca de auxiliar a população.
Eles lembraram ainda do período
difícil pelo qual Nelson passou, ao
contrair o coronavírus. “Hoje temos o prazer de estar aqui comemorando”, comentou Zabaglia.
O autor da homenagem colocou que Nelson sempre foi sensível e honesto no trabalho na
regulação. “Ele é uma pessoa extremamente trabalhadora, cons-

Davi Negri

Nelson atua há 25 anos na Central de Regulação de Vagas Hospitalar

tituiu família nesta cidade acolhedora, é muito carinhoso e respeitoso”, contou o vereador Paulo Campos. “São 25 anos de serviços prestados à nossa cidade
que corroboram com esta homenagem tão importante”. Para o
vereador, a honraria entregue a
Nelson é extensiva a todos os
profissionais da saúde. “Passamos por uma terrível pandemia
e muitos estiveram na linha de
frente, muitos perderam as vidas ou familiares. Hoje ainda
estamos enfrentando uma terrível crise na saúde”, lembrou.

Também participou da reunião solene o vereador Cássio
Luiz, o "FalaPira" (PL). "A gente
vê muita dificuldade da saúde,
tudo o que passaram e lutaram
bravamente", afirmou. Ele parabenizou o homenageado pelo histórico de dedicação no trabalho.
Nelson Ferreira agradeceu a
presença de todos os amigos, familiares e colegas de trabalho. Ele
disse que se sentiu muito acolhido
em Piracicaba e que foi no município que ele descobriu um local de
oportunidades para se desenvolver e para auxiliar as pessoas.

S USTENT
ABILID
ADE
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Fundação ArcelorMittal vai premiar projetos
O grande desafio dos educadores tem sido trabalhar competências, e não apenas disciplinas.
Aquele modelo compartimentado
usado antigamente já não supre
as necessidades dos alunos, que
encaram um mundo cada vez mais
integrado fora da sala de aula.
Mas como trazer esta realidade
para os projetos pedagógicos? Existem educadores que já começaram
a pensar sobre isso, e melhor: já
começaram a praticar por meio
de metodologias como a Aprendizagem Baseada em Projetos.
Para incentivar estas práticas
e inspirar educadores a seguirem o
mesmo caminho, a Fundação ArcelorMittal está promovendo o Prêmio Liga STEAM, uma versão atualizada e cheia de novidades do
antigo Prêmio ArcelorMittal de

Meio Ambiente, realizado há mais
de 30 anos pela instituição. Alinhada às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
aos objetivos da Agenda 2030 para
desenvolvimento sustentável, a iniciativa busca atender às necessidades da comunidade escolar e busca
um futuro melhor para a educação.
Podem se inscrever, gratuitamente, estudantes e professores do
Ensino Fundamental e Ensino
Médio, que queiram desenvolver
projetos de Sustentabilidade, dentro da metodologia STEAM (sigla
em inglês para Ciências, Tecnologia, Artes e Matemática). Os candidatos serão divididos nas categorias Ensino Fundamental e Ensino Médio, de acordo com o ano
que estudam. Os professores que
participarem das ações do prêmio

vão receber uma formação em
Educação STEAM, Aprendizagem
Baseada em Projetos e Design
Thinking aplicado na educação,
com certificação. Cada educador
pode se inscrever com cinco turmas diferentes, de até 50 estudantes. Além disso, serão mais de
R$700 mil em prêmios. “Na avaliação dos projetos, vamos levar em
conta a criatividade e o protagonismo dos estudantes no projeto,
a intervenção na comunidade na
qual ele se insere, além, claro,
do impacto que a iniciativa promove dentro dos temas de Sustentabilidade”, diz Catarina Lutero, Analista de Investimento Social da Fundação ArcelorMittal.
As inscrições já estão abertas
e vão até o dia 20 de junho. Na
primeira etapa, os candidatos pre-

cisam preencher um formulário
on-line. As etapas seguintes vão
sendo informadas aos candidatos
à medida em que eles avançam no
processo. A cerimônia de premiação dos projetos vencedores acontece no dia 22 de novembro de 2022.
“As escolas da nossa cidade
já têm a tradição de participar do
Prêmio, propondo sempre projetos
inovadores, com perspectiva voltada à sustentabilidade e potencial de transformação da nossa comunidade. Os alunos são estimulados a refletirem sobre as questões que afetam a nossa sociedade
e, assim, buscarem respostas e soluções por meio de projetos criados
por eles”, diz Paulo Raso, gerente
de Pessoas da ArcelorMittal.
Para saber mais, acesse:
www.ligasteam.com.br/premio.
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“DIA SEM TABACO”

Alerta: vício começa já na adolescência
Presença e orientação da escola, do estado, dos pais e familiares são fundamentais para manter crianças e adolescentes longe do cigarro

Neste Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, o oncologista Fernando Medina, do CECAN-Centro
do Câncer da Santa Casa de Piracicaba, reforça o apelo às famílias,
amigos e parentes de adolescentes
para um problema gravíssimo que,
geralmente, começa a se estabelecer
nesta fase da vida: o tabagismo.
“O fácil acesso e o baixo preço dos cigarros, a tentativa de
ser aceito por grupos de amigos
fumantes, o exemplo de pais e
ídolos que fumam e a falsa impressão de maturidade que o cigarro causa, podem levar o jovem
a experimentar cigarros, com o
risco de se tornar um futuro dependente da nicotina”, alertou o
médico ao lembrar que a maioria
dos fumantes tem o primeiro
contato com o cigarro na escola.
Este cenário, segundo o médico, levou o CECAN a implantar
o programa “Vida Sem Cigarro”,
com atuação de psicóloga, médico e pneumologista no sentido de
estender apoio psicológico e me-

dicamentoso ao paciente tabagista. “Também vamos às escolas,
conversar com crianças, jovens e
adolescentes na tentativa de evitar que o vício se inicie”, contou.
Para o oncologista, é preciso combater o câncer a partir da educação e do conhecimento como molas propulsoras da prevenção.
Ele lembra que o tabaco desencadeia sérios problemas de
saúde, podendo inclusive levar ao
óbito prematuro, e revela que, assim como qualquer outro vício, largar o cigarro é um desafio complicado e doloroso, principalmente
para quem já fuma há muitos anos.
“Além de ser um fator de risco
para o aparecimento de problemas
físicos, como doenças cardiovasculares, bronquite e câncer, o uso do
tabaco pode levar a problemas de
saúde mental, como depressão,
transtornos de humor e até mesmo esquizofrenia, caracterizada por
alterações de comportamento e episódios de psicose”, disse Medina.
O tabagismo é reconhecido

como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base
de tabaco e é, de longe, a maior
causa evitável isolada de adoecimento e morte em todo o mundo.
Segundo Medina, a OMSOrganização Mundial de Saúde
aponta que o tabacomata mais
de 8 milhões de pessoas por ano
no mundo; sendo mais de 7 milhões dessas mortes associadas
ao uso direto deste produto e 1,2
milhão em decorrência da exposição ao fumo passivo. “No Brasil, são mais de 160 mil mortes
anuais atribuíveis ao tabaco, o
que representa 443 mortes por
dia”, contabilizou o oncologista.
Ao falar sobre a gravidade
do vício, Medina disse que o tabagismo é uma doença que contribui para o desenvolvimento da
leucemia mielóide aguda e dos
cânceres de bexiga, pâncreas, fígado, colo de útero, esôfago, laringe e cordas vocais, rins e ureter, cavidade oral e boca, farin-

ge, estômago, intestino grosso,
traquéia, brônquios e pulmão.
“Além de estar associada a
doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismotambém contribui para o desenvolvimento de
outras enfermidades, como infecções respiratórias, úlcera gastroduodenal, impotência sexual,
infertilidade em homens e mulheres, osteoporose e catarata,
entre outras”, alertou o médico.
Segundo ele, o custo social
associado ao tabaco também é alto.
Publicação do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária (IECS) em
2020 estimou que no Brasil as doenças causadas pelo tabagismo custam mais de R$ 125 bilhões ao ano.
“Esses custos, na prática, são ainda maiores pois eles não incluem
os gastos com ações de prevenção e
tratamento para cessação do tabagismo, nem de prevenção e mitigação dos danos sanitários, sociais e
ambientais decorrentes da produção de tabaco e do mercado ilegal
de tabaco”, considerou Medina.

Parei, mas sinto
Diminuí o cigarro,
mas ainda não parei! muita falta do cigarro!
Para a filha Vanessa, Paulo César Jacintho, de 58 anos,
é o símbolo da teimosia. Ela
conta que, ao lado de seus
três irmãos, tenta cuidar e orientar o pai, que precisou se
submeter a uma traqueostomia em decorrência do câncer de laringe que ele trata há
cinco meses, no CECAN.
“Ele bebe há 30 anos e é
fumante há mais de 20 anos,
mas após o falecimento da
esposa, há 11 meses, percebemos que a depressão e a
rouquidão se agravaram”, disse Vanessa, observando que
o pai chegava a fumar mais
de dois maços de cigarros por

dia. “Hoje, ele mora sozinho
em sua casa e fuma um maço
porque a gente fica em cima o
tempo todo, com apoio do irmão que mora na casa do fundo à dele”, disse a filha.
Seo Paulo Jacintho é auxiliar de ofício e trabalha até as
13h, de segunda à sexta-feira.
À tarde, ele fica em casa, mas
segundo a filha, não faz nada
porque gosta de atenção e quer
os filhos sempre por perto auxiliando com a medicação e
com a alimentação. “Se não
fosse por eles, eu não teria
conseguido diminuir o cigarro;
na verdade, não teria nem mesmo tentado parar”, confidenciou.

A bordadeira Maria Aparecida Monteiro Soares, de 66
anos, é fumante há 50 anos
e, há nove meses, trata de um
câncer de pulmão no CECAN.
“Fumo desde os 11 anos porque meus pais fumavam e
uma prima que morava com
a gente pedia para eu acender o cigarro dela enquanto
ela costurava. De lá pra cá,
não parei mais”, conta.
A exceção fica por conta
das gestações das duas filhas, quando Maria Aparecida não fumou. Ela revela ser
a única fumante da casa e

que o esposo e as filhas sempre condenaram o cigarro, o
que serviu de estímulo para
ela tentar abandonar o vício.
“Meu marido fumou uma época, mas parou”, disse. Ela
conta que foi difícil descobrir
o câncer e parar de fumar.
“Cheguei a fumar dois
maços por dia. Hoje, não
fumo mais, mas ainda sinto muita falta do cigarro e
isso me deixa ansiosa e,
por vezes, deprimida. Se
pudesse voltar atrás, jamais chegaria perto de um
cigarro”, confidenciou.

Divulgação

O oncologista Fernando Medina lembra que o tabaco desencadeia
sérios problemas, podendo inclusive levar ao óbito prematuro

Odeio o cigarro e o
que ele me causou!
Valdir de Almeida, 52
anos, foi casado mas, por
conta de problemas com o álcool, o fumo e as drogas, o casamento se desfez há 15
anos. A união durou cinco anos
e eles tiveram uma filha, que
hoje é advogada e vive com a
mãe em Belém do Pará.
“Nasci em Santo André/
SP, mas morei com meus
pais em São Pedro até os
19 anos, quando fui morar
nas ruas até ser resgatado
por um travesti que me tirou
das ruas e me levou para
Belém do Pará, onde trabalhei e conheci minha ex-esposa”, conta. Tudo mudou,

porém, quando ele descobriu ser portador do vírus
HIV e largou tudo, retornando sozinho para São Pedro.
Há 15 anos ele não fuma,
nem usa drogas e há quatro
meses descobriu ser portador de um câncer de face e
gengiva. Ele começou a fumar aos 12 anos com o exemplo do pai, que lhe pedia para
acender seus cigarros.
“Hoje, quero pedir para
as pessoas não olharem
para o cigarro, mas para si
mesmas porque dentro de
cada um tem algo especial
que pode preencher o vazio
ocupado pelo cigarro”, alertou.

I MACULADA C ONCEIÇÃO

Divulgação

Após solicitação, praça recebe manutenção
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou, na última
sexta-feira (27), os trabalhos de
limpeza e manutenção realizados
pela Prefeitura Municipal na praça Imaculada Conceição, no bairro Vila Rezende. Na ocasião, a Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) realizou os trabalhos de poda, retirada
de árvores secas e limpeza geral,
solicitadas por Trevisan Jr.
A praça é uma das maiores e
mais importantes praças da cidade, rica em história, sedia o “Monumento Mário Dedini” e o “Coreto Maestro Galileu Limonge”,
além de sua localização, onde destaca-se a igreja matriz Imaculada
Conceição; lanchonetes; escritórios; lojas; escolas; estabelecimentos
comerciais; residências e prédios.
“Infelizmente a situação do

local era de abandono, principalmente devido às ações de vândalos, que cometem o furto de fiação de energia elétrica, pichações,
danificações, etc. Além disso, havia falta de segurança no local”,
destacou o parlamentar.
Essas ações de conservação,
limpeza e manutenção, além de
aumentar o patrulhamento da
Guarda Civil, visa a estimular que
a população de bem volte a frequentar a praça, com segurança e
com maior qualidade de vida, inibindo assim, que o local seja ocupado apenas por vândalos e pessoas mal-intencionadas, como infelizmente, é a realidade atualmente.
“Agradeço a atenção do titular da Sedema, Alex Gama
Salvaia e a toda a equipe da Sedema, pelo atendimento da solicitação”, finalizou Trevisan.

Assessoria Parlamentar

E.E. DR. JORGE COURY

Pedidos de melhorias foram encaminhados pelo vereador Trevisan Jr.

O PERAÇÃO I NVERNO

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) recebeu recentemente alunos
da 6ª série da Escola Estadual Dr. Jorge Coury. O objetivo
do encontro foi colher subsídios para a disciplina eletiva
cujo tema é “Tempo e espaço: o lugar onde o peixe para”.
Os estudantes foram recebidos pela vice-presidente Valdiza Capranico e conheceram
as instalações da entidade,
além de visitar o acervo de li-

vros e jornais. Eles também
assistiram duas palestras
sendo uma proferida pelo associado André Manoel da Silva sobre meio-ambiente e outra pela associada Ivana França de Negri abordando lendas
urbanas. Segundo Valdiza, o
IHGP pretende incrementar
este tipo de atividade ao longo do segundo semestre com
o objetivo de propagar a histórica local e subsidiar interessados sobre Piracicaba.

Animais de pessoas em situação de rua são abrigados pela Prefeitura
Com o objetivo de garantir a
proteção e os direitos da população em situação de rua, a Operação Inverno tem oferecido abrigo,
também, aos seus animais de estimação. A iniciativa da Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), intensificou as
ações com a oferta de 100 vagas
para pernoite, em dois abrigos:
o Centro Paralímpico e o Núcleo
de Acolhimento Califórnia.
As abordagens são realizadas
até às 23h, pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) e
após este horário, a Guarda Civil
Municipal oferece o apoio nos locais de maior concentração das
pessoas em situação de rua. Se
durante a busca ativa for constatada a companhia de algum pet, o
mesmo será encaminhado junto
com o tutor para um dos abrigos
emergenciais, onde poderá dormir
em um local limpo e quente.
Uma das usuárias dos serviços emergenciais da Prefeitura,
Flávia Nicolau, pôde levar seu pet

com ela nestas noites frias. Ela e o
cãozinho Zeus foram acolhidos no
Centro Paralímpico. “O laço afetivo que essas pessoas possuem com
seus animais de estimação é muito forte, por isso não podemos deixá-los para trás. Desde o início
da Operação Inverno, fizemos
questão de abrigar seus cães, pois
eles também sofrem com o frio.
Isso já é prática no Núcleo de Acolhimento Califórnia durante todo
o ano”, contou a secretária da
Smads, Euclidia Fioravante.
A população pode solicitar
o atendimento por meio dos telefones do Seas (19) 994464389, (19) 99446-5654 ou 153,
Guarda Civil Municipal.
BALANÇO – Em dez dias
de execução, a operação inverno atendeu em média, 56 pernoites. Na primeira noite, dia 17/
05, 54 pessoas foram encaminhadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas)
e Guarda Civil Municipal. Na
noite de quinta-feira, 26, 61 pessoas aceitaram a pernoite.

Assessoria parlamentar

Rodrigo Bombach

TATUÍ

Flávia Nicolau é tutora do Zeus e foi abrigada, durante a
Operação inverno, em um dos abrigos emergenciais

Na noite da última sexta-feira
(27), o vereador Paulo Henrique (Republicanos) esteve
na Câmara Municipal de Tatuí, realizando a palestra "O
lado obscuro do Tráfico Humano e da Pedofilia". O convite foi feito pelos vereadores
Paulo Sérgio de Almeida Martins, conhecido como Paulinho Motos (PRTB), e Fábio

Antonio Villa Nova (PP). Estiveram o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior, vereadores, secretários municipais,
autoridades, professores, assistentes sociais e público em
geral. Na mesma ocasião, ele
recebeu moção de aplausos,
entregue pelos vereadores
Paulinho Motos (PRTB) e Fábio Antonio Villa Nova (PP).
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VILA REZENDE

Praça do Parafuso recebe
manutenção e limpeza
Assessoria Parlamentar

T UPI

Vem pro Horto terá atividades de
imersão sensorial e aula de yoga
A atividade será conduzida pela engenheira florestal Júlia Benfica Senra,
do Laboratório de Educação e Política Ambiental – OCA/Esalq/USP

Prefeitura realizou melhorias após solicitação do vereador Trevisan Jr.

Com objetivo de acompanhar o trabalho de limpeza e manutenção realizado pela Prefeitura Municipal na praça Antônio
Cândido, a “praça do Parafuso”,
na Vila Rezende, o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) esteve no
local na última sexta-feira (27).
Na data, a Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) realizou os trabalhos de poda das árvores, retirada de árvores secas, limpeza geral, pintura do sanitário e
do coreto, solicitados pelo parlamentar. “A situação da praça
era de abandono, principalmente devido às ações de vândalos que levavam insegurança ao local”, destacou Trevisan.
De acordo com Trevisan, “os
moradores e comerciantes do entorno da praça estão preocupados
com o aumento do número de pessoas em situação de rua, além de

usuários de drogas, que estavam
aproveitando a escuridão da praça – devido às árvores estarem
prejudicando a iluminação pública do local – para fazerem uso de
entorpecentes, relações sexuais e
até mesmo pequenos delitos,
como ameaças, furtos e roubos”.
Para o vereador, as ações de
conservação, limpeza e manutenção, “além de aumentar o patrulhamento da Guarda Civil, visa
a estimular que a população de
bem volte a frequentar o local,
com segurança e com maior qualidade de vida, inibindo assim,
que a praça seja ocupada apenas
por vândalos e pessoas mal-intencionadas, como infelizmente,
é a realidade atualmente”.
“Agradeço a atenção do titular da Sedema, Alex Gama
Salvaia e a toda a equipe da Sedema, pelo atendimento da solicitação”, finalizou ele.

C ECAP

Visita avalia melhorias no
campo de futebol do bairro
Assessoria parlamentar

O Horto de Tupi realizou na
manhã de sábado, 28, o Círculo
de Mulheres “A História da Mulher e os Impactos Causados nos
Papéis das Mulheres Contemporâneas”. No próximo sábado, 4, às
8h, será a vez do Banho de Floresta e Aula de Yoga. As atividades
são parte do Vem pro Horto, que
busca aproximar a comunidade do
Horto e torná-lo cada vez mais um
espaço educador sustentável.
A atividade Banho de Floresta e Aula de Yoga será conduzida pela engenheira florestal
Júlia Benfica Senra, do Laboratório de Educação e Política Ambiental – OCA/Esalq/USP; o especialista ambiental do Instituto
de Pesquisas Ambientais Maria
Luísa Bonazzi Palmieri e pelo professor, ator e instrutor de yoga e
yoga dance, Samuel Zanatta.
O Banho de Floresta é uma
imersão sensorial guiada por
convites a determinados pensamentos e ações, na qual a floresta é vista como parceira e o foco é
na experiência vivida, valorizando-se o silêncio e a contemplação,
de modo a convidar os participantes a sair do ritmo acelerado da
sociedade. O formulário de Inscrição para o evento é https://forms. gle/Ms5Eyrv3Y4noUG7G9
CIRCULO DE MULHERES - No sábado, 28, foi realizado na Estação Experimental de
Tupi (Horto de Tupi), o Círculo de
Mulheres A História da Mulher e
os Impactos Causados nos Papéis
das Mulheres Contemporâneas. O

Divulgação

O Círculo provocou reflexão sobre o papel da mulher na sociedade

evento contou com a presença de
18 participantes. A especialista
ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais, Maria Luisa Palmiere, explica que o objetivo da
atividade foi propiciar um espaço de escuta, compartilhamento
e reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, inclusive para
aquelas que dificilmente têm
essa oportunidade, ressaltou.
Camila Pimenta, que conduziu o círculo, destacou que foi um
dia muito especial. “Resgatamos
memórias de protagonistas das
nossas histórias que muito contribuíram em algum aspecto da
nossa identidade, sendo que muitas nunca foram reconhecidas ou

Projeto de lei quer permitir uso de áreas públicas por escoteiros

Propositura do vereador Pedro Kawai tramitará pelas comissões
temáticas da Casa e, estando apto, segue para apreciação em plenário

O projeto de lei 114/2022, de
autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), deu entrada, na semana passada, nas comissões temáticas da Câmara Municipal de
Piracicaba. O texto prevê a autorização para que os grupos de
escoteiros possam utilizar áreas
públicas do município para o desenvolvimento e promoção de
atividades ligadas ao escotismo.
De acordo com Kawai, o projeto de lei tem um forte apelo social, e não gera custo ao município.
“Ao contrário, pois as ações dos
escoteiros, reconhecidamente valiosas para a sociedade, são gratuitas e complementares à educação formal, praticada nas
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UT
Y S UMMIT 360”
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D ÉBITOS

Congresso de saúde estética
acontecerá nos dias 5 e 6

Hoje é o último dia
para aderir ao Relp

O mercado de estética no Brasil cresceu 567% entre 2014 e 2019.
Nestes cinco anos, o número de
profissionais da área aumentou de
72 mil para mais de 480 mil, segundo a Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).
O país já ocupa o segundo lugar
no ranking de procura por tratamentos e procedimentos estéticos,
atrás apenas dos Estados Unidos.
Atento a este mercado em permanente expansão, o maior congresso de saúde estética do interior paulista volta a Piracicaba. O
Beauty Summit 360 acontece nos
dias 5 e 6 de junho próximo, no
Espaço Beira Rio, com palestras,
workshops e exposição de produtos e serviços. Sob o tema ‘Os pilares para o sucesso de sua clínica e
as tendências da saúde estética
no Brasil’, esta é a segunda edição presencial do evento, que
aconteceu em 2019 na cidade.
“Depois do intervalo imposto pela pandemia de coronavírus,
voltamos com o Beauty Summit
360, trazendo alguns dos maiores nomes da saúde estética do
país para as palestras e
workshops voltados a profissionais da área, proprietários e gestores de clínicas, empreendedores e investidores do setor”, ex-

Termina hoje, 31, o prazo
para os empreendedores que desejam regularizar sua situação financeira com a União. Podem
aderir ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) os microempreendedores individuais (MEI) e os donos
de micro e pequenas empresas
(MPE) que possuem dívidas, mesmo que não estejam mais nesse
regime de tributação. Segundo
levantamento junto à Receita Federal, até o dia 29 de maio,
168.160 MPE e 68.321 MEI já aderiram ao Relp. Somente na sextafeira (29), foram 34 mil adesões.
Até o momento, o Ceará é
quem lidera, com quase 92%, o
ranking de estados em porcentagem de adesão ao chamado “Refis
do Simples”. O Amapá e a Bahia
vêm na sequência, com 78,7% e
75,7%, respectivamente; já Pernambuco (24,68%) e Acre
(25,73%) são as Unidades da Federação com os piores resultados.
No total, o Sebrae estima que aproximadamente 2 milhões de empresas tenham débitos no Simples.
Por meio do Relp, os empresários podem quitar suas dívidas com descontos proporcionais
às perdas de faturamento re-

Pedidos foram encaminhados ao Executivo por Gilmar Rotta (PP)

ca de futebol e aulas de capoeira, jiu jitsu e boxe, tendo um
grande fluxo de pessoas utilizando o espaço frequentemente.
Ficou constatado que o campo necessita de reparo na rede elétrica, que está danificada e tem
prejudicado o uso do espaço pelos
frequentadores, inclusive inviabilizando as aulas. Os representantes da Semob levaram a solicitação para a secretaria e irão estudar a viabilização de realizar o reparo na rede elétrica do campo.
Divulgação

POSSE NA FEBTUR-SP
Na última sexta-feira, 27, em
jantar no Hotel Metrópole, em
Aparecida, a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do Estado de São Paulo (Febtur-SP)
empossou dois novos vicespresidentes: Victoria Villarim,
modelo profissional, artista
com 1,8 milhão de seguidores no Instagram (ex-participante da Fazenda 12, da TV

Record), assumiu a vice-presidência Digital Influencer e o
jornalista esportivo e hoteleiro, Fábio José Elache, a vicepresidência de Turismo Esportivo. O evento foi coordenado pelo presidente da FebturSP, Ivan Leyraud. Na foto, estão o ex-prefeito de Caraguatatuba e ex-deputado estadual Antônio Carlos da Silva, Victoria Villarim e Ivan Leyraud.

anos, disse que compartilha seus
aprendizados: "Tive o prazer de
aprender um pouco sobre a história
de mulheres que fizeram história e
eu nem sabia como elas foram importantes pra nós. No círculo eu tive
o privilégio de me abrir sobre coisas
que há tanto tempo eu não falava
com ninguém e de aprender a ser
diferente com as minhas filhas".
Além do Círculo de Mulheres,
cerca de 10 pessoas das mais diferentes idades estiveram presentes
no Horto para participar da trilha
guiada, onde puderam aprender
um pouco mais sobre a história e
sobre a biodiversidade de fauna e
flora do local, como também contemplar a beleza cênica do espaço.

I NICIA
TIV
A
NICIATIV
TIVA
Davi Negri

Acompanhados dos engenheiros Rodrigo Neia e Renato
Gois Anici, da Semob (Secretaria Municipal de Obras), o gabinete do vereador Gilmar Rotta (PP) realizou uma visita, na
manhã da última quinta-feira
(26), ao campo de futebol do
bairro Cecap. Um morador responsável pelo campo também
acompanhou a visita e apontou
as melhorias necessárias no local. De acordo com o munícipe,
o local é utilizado para a práti-

lembradas. Também resgatamos
um pouco da história de cada
mulher ali presente, propiciando
a reflexão sobre a construção de
sua história através do reconhecimento de suas ancestrais. Trabalho gratificante", destacou.
As participantes elogiaram a
iniciativa e sugeriram a realização de mais círculos como esse.
Ana Franco, de 45 anos, manifestou sua satisfação: "O círculo
pra mim foi um símbolo de esperança. Somos agentes multiplicadores não só da desconstrução de
conceitos, mas da reconstrução
de novos padrões e conceitos
para uma sociedade igualitária".
Rosemeire Alves da Silva, 35

plica Jonatas Vasconcelos, idealizador e realizador do evento.
Ele explica que o objetivo do
Beauty Summit 360 é auxiliar
aos profissionais da saúde estética a alavancar sua carreira
e sua clínica por meio do conhecimento científico, da gestão e
da inovação. “O sucesso dos negócios na saúde estética é sustentado por quatro pilares: o
conteúdo científico que precisa
ser permanentemente atualizado e adquirido; a gestão, que
precisa ser eficaz e moderna; as
tendências, que norteiam as inovações que precisamos trazer
para o negócio; além da ampliação e fortalecimento do networking”, destaca Vasconcelos.
Para essa maratona de conhecimento e atualização, o Beauty Summit 360 anunciou mais de
20 palestrantes renomados, aproximadamente 50 horas de conteúdo e mais de 20 horas de mentorias individuais. Entre os nomes de palestrantes confirmados
estão Lucas Portilho, Fábio Borges, Rodrigo Fabrizzio, Cicelina
Campos, Fernando Tadeu Marques, Ynaiã Piedade, entre outros.
PROGRAMAÇÃO Toda a programação pode ser
conferida no site www.beauty
summit360.com.br/presencial.

unidades escolares”, alega o vereador, um dos defensores dos escoteiros na Câmara de Piracicaba.
Assim que receber os pareceres das comissões temáticas, o projeto seguirá para votação em plenário e, se aprovado, será submetido ao Chefe
do Executivo, que pode sancionar ou vetar a propositura.
O escotismo é um movimento de educação não formal, que
complementa os esforços da família, escola e outras instituições
e se propõe a oferecer atividades
progressivas, atraentes e variadas, respeitando as diferentes fases de desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

gistradas durante a pandemia.
Quem aderir à iniciativa vai conseguir reduzir ou até mesmo liquidar multas, juros e encargos,
além de ser capaz também de parcelar as dívidas em até 15 anos.
O gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Silas Santiago, destaca as vantagens do programa de
parcelamento. “É uma maneira
bastante favorecida de parcelar os
débitos do Simples em um período
longo, de até 180 meses, e com
desconto de multas e juros. O prazo não será prorrogado. Lembrando que após fazer a adesão e
gerar a guia de pagamento, essa
primeira parcela também deve ser
quitada até 31 de maio”, reforça.
A data-limite para a inclusão
no chamado “Refis do Simples” vale
também para as 340 mil empresas
que já fizeram pedido para aderir
ou retornar ao regime em janeiro
deste ano, mas estão pendentes por
causa de débitos tributários.
COMO ADERIR - Para débitos na Receita Federal, a adesão
ao financiamento é pelo Portal eCac, ou Portal do Simples Nacional. Nos casos de débitos em Dívida Ativa, a negociação é via portal Regularize. O Sebrae disponibiliza um material completo com
cartilhas e vídeos explicativos.
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MAIO AMARELO

120 ciclistas participaram de passeio
Ação faz parte da campanha Lonjura que Salva Vidas, que aborda a distância segura de 1,5 metro durante a ultrapassagem de ciclista
A manhã de domingo, 29, foi
movimentada para 120 ciclistas
que participaram do passeio promovido pela campanha Lonjura
que Salva Vidas, voltada para a
distância de 1,5 metro durante a
ultrapassagem de ciclistas. A
ação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran).
“Foi uma ótima oportunidade para darmos visibilidade aos
ciclistas da nossa cidade e à importância da distância de 1,5
metro entre veículos, motocicletas e bicicletas. Agradecemos a
todos que participaram e ao engajamento dos nossos apoiadores e parceiros. Seguimos com a
campanha nos próximos meses”, afirma Jane Franco de Oliveira, titular da Semuttran.
Foram aproximadamente 12
Km percorrendo as avenidas Renato Wagner e Beira Rio (Parque da Rua do Porto); ponte do
Morato; avenida Cruzeiro do Sul

(ida e volta); Parque do Engenho Central; ponte Irmãos Rebouças (ponte do Mirante); novamente pela avenida Renato Wager até a avenida Limeira, no Bike
Hotel. Durante o passeio, a Semuttran e os apoiadores também apresentaram à população um ônibus adesivado alusivo à campanha Lonjura que Salva Vidas.
No ponto final os participantes tiveram música ao vivo, exposição de produtos voltados ao
ciclismo, sorteio de brindes doados pelos apoiadores e venda de
comidas e bebidas. Agentes de
trânsito da Semuttran, guardascivis e policiais militares acompanharam todo o percurso.
O gerente de compras Nicolas
Boucault Pinhal soube do evento
pela imprensa e participou com o
filho Antonio, de 8 anos. “O passeio foi tranquilo, muito bem organizado e, acima de tudo, seguro. Participamos pois entendemos
a importância do assunto e a necessidade de prestigiarmos este

tipo de evento. Piracicaba é uma
cidade linda com um enorme potencial para o ciclismo, não só destinado para lazer aos finais de semana mas também para circulação na dentro da cidade. A Prefeitura está investindo cada vez mais
em ciclovias, mas é fundamental
que os motoristas estejam sempre
atentos e zelando pela segurança
dos ciclistas”, frisou Pinhal.
A ciclista Rosângela Aparecida Agostini também participou
do evento e elogiou a organização. Para ela, esse tipo de iniciativa é muito importante para incentivar a todos a pedalar. Ela
conta que pedala há cinco anos e
só viu benefícios para a saúde.
“Antes eu era hipertensa, hoje
pedalo 30, 40 Km. Precisamos de
mais eventos como esse”, afirma.
O passeio ciclístico fez parte
do movimento Maio Amarelo,
que tem por objetivo conscientizar a população sobre segurança e redução de acidentes no
trânsito. As atividades de cons-

cientização sobre a distância de
1,5 metro durante a ultrapassagem de ciclista começaram seguem pelos próximos meses.
Para o empresário e ciclista
Gabriel Ferreira, da empresa Bike
Hotel, apoiadora da campanha, o
passeio foi um marco para os ciclistas da cidade. “E a primeira vez
que uma campanha de trânsito é
voltada para os ciclistas em uma
cidade como Piracicaba. Isso é muito importante, porque infelizmente
no nosso país não se tem a cultura
de respeitar os ciclistas. E uma campanha como essa é importante também para orientar os próprios ciclistas, além dos motoristas e motociclistas, dos direitos e deveres de
cada um no trânsito”, afirma.
APOIADORES – As secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam),
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur) e
de Saúde apoiam a campanha.
Também são parceiros da
campanha o XV de Piracicaba,

Isabela Borghese/CCS

A ciclista Rosângela Ap. Agostini levou Ayla para o ponto de partida

que empresta o mascote Nhô
Quim como representante da
ação nas artes, a empresa TUPi
Transportes e grupos de ciclistas e empresas do setor, como Bike
Hotel, Mais Ciclovias, Blink Bikes,
S2 Bike Shop, Sport Bike, Visual
Bike, Pada Bike e Seguralta.
JUNTOS SALVAMOS VIDAS – Para concluir as ações do
Maio Amarelo, agentes da Semut-

tran e da Polícia Militar doaram
sangue na manhã de hoje, segunda-feira, 30/05. “Foi uma ação simbólica e prática visando o lema da
doação de sangue que é Juntos Salvamos Vidas. Nós como agentes de
trânsito e policiais militares também temos essa missão: salvar vidas”, comenta Ricardo Piton, chefe do departamento de Educação
no Trânsito, da Semuttran.
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DIA D

Campanha de Inverno arrecada mais de 2.600 peças
A ação, em parceria com o Fussp, aconteceu em frente ao Centro Cívico, das 8h às 16h, no sistema drive-thru
A Prefeitura de Piracicaba realizou no sábado, 28, o Dia D da
Campanha de Inverno EPTV
2022. A ação, em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba (Fussp), aconteceu em
frente ao Centro Cívico, das 8h
às 16h, no sistema drive-thru. O
ato ainda contou com apoio visual e organização de fluxo de trânsito da Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran). No total, foram arrecadadas cerca de 2.640 peças
que serão destinadas a famílias em
vulnerabilidade social, encaminhadas pelos serviços das Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads).
Segundo Andréa Almeida,
presidente do Fussp, o Dia D conseguiu estimular a solidariedade
da população. “Recebemos muitas
doações, quase 2.700 peças. Agradeço muito aos piracicabanos que
nos doaram os agasalhos e cobertores, mas é preciso ressaltar que

ainda precisamos de mais. Por
isso, estamos viabilizando um
novo formato dessa ação para receber mais doações”, destaca.
A bancária Giovana Cherubim
Negreiros de Athayde aproveitou o
drive-thru para fazer sua doação.
“Acho muito importante participar
dessa campanha, pois sabemos que
muita gente está passando necessidade e precisa dessas doações. Fico
muito feliz em poder ajudar”, disse.
Para o projetista Alcides Arthur, fazer a doação também serve
como incentivo para que mais pessoas se disponibilizem a ajudar. “Só
de comentar que fiz a doação percebi que outras pessoas também
quiseram participar”, ressalta.
Todos os itens arrecadados
serão encaminhados para a Central de Projetos para triagem e posterior distribuição para a população em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de
rua. A campanha segue até o dia
31 de julho. Os organizadores rei-

Divulgação

teram que as principais necessidades de doação são roupas de
inverno masculinas e infantis, além
de cobertores, mantas, meias e
até mesmo fraldas geriátricas.
Na Prefeitura de Piracicaba, a caixa para arrecadação foi
disponibilizada no Térreo 1,
para que tanto os servidores
quanto a população possa doar.
CADASTRAMENTO –
Para receber as doações da Campanha de Inverno as famílias devem procurar o Cras (Centro de
Referência de Assistência Social)
do seu bairro, que fará o encaminhamento para a Central de Projetos, local responsável pela triagem, armazenamento e distribuição dos itens arrecadados.
SERVIÇO
Campanha de Inverno 2022.
Mais informações na Central
de Projetos, rua Professor
José Rosário Losso, 946, Jaraguá. Telefones: 3422-9677.

A bancária Giovana de Athayde doou várias peças
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EMPREGO

Vereadora participa do segundo
evento "Arte Delas: Feira Criativa"

E RENDA

Evento em penitenciária
fomenta inclusão cidadã
e empregabilidade
Assessoria Parlamentar

O evento também contou com atrações musicais e gastronomia
Assessoria Parlamentar

Evento foi no estacionamento da Câmara e contou com mais de 40 artesãs

Aconteceu neste sábado (28),
no estacionamento da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP), a
exposição "Arte Delas: Feira Criativa". Com o apoio do Mandato
Coletivo “A Cidade é Sua”, através do Fórum de Empreendedorismo Feminino, um grupo de
aproximadamente 50 artesãs empreendedoras expuseram seus
produtos à comercialização. O
evento também contou com atrações musicais e gastronomia.
“A iniciativa tem por objetivo fomentar o comércio local e
incentivar as mulheres artesãs
e empreendedoras, que buscam
oportunidades acessíveis no
mercado local. O artesanato é um
forte segmento no município, que
necessita de políticas públicas e
apoio do poder público”, disse a
vereadora Silvia Morales.
Durante o evento ocorreu
uma campanha de arrecadação de
lacres, tampinhas de refrigerantes e blister de remédios para doação em projetos em andamento.

S ORTUDA

Fenapi divulga nome de ganhadora do apartamento da Festa das Nações
A artesã Elaine Cristina Simões de Oliveira, de Piracicaba, é
a ganhadora do apartamento doado pela Embraplan para as instituições sociais da 37ª Festa das
Nações. O sorteio ocorreu no sábado, 28, pela Loteria Federal, e
a apuração foi realizada ontem,
30, e divulgada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), realizadora
da festa. O número da sorte foi o
96.196 e foi vendido a Elaine
pela Apae (Associação dos Amigos e Pais dos Excepcionais). O
imóvel é avaliado em R$ 250 mil.
Elaine conta que comprou
apenas um número, sentindo
que ganharia o apartamento,
mas que se esqueceu que participava do sorteio. “Lembrei hoje
com a notícia de ser a ganhado-

ra. Foi uma surpresa muito boa.
Estou muito feliz e muito grata,
primeiramente a Deus, e por
poder ajudar uma instituição
como a Apae”, afirma Elaine.
O apartamento doado está
localizado na avenida 31 de Março, no bairro Paulicéia, no Residencial Provence. Tem 61m², 2
dormitórios, sendo 1 suíte e 2 vagas de garagem cobertas e está
avaliado em R$ 250 mil. A campanha teve certificado de autorização pela Secap nº 01.017953/2022.
Toda a renda com a venda
da rifa do apartamento e a renda
da 37ª edição da Festa das Nações de Piracicaba, realizada no
Engenho Central, de 18 a 22/05,
serão revertidas para 22 instituições sociais de Piracicaba, que
atendem cerca de 30 mil pessoas.

Essa é a segunda vez que a
Embraplan doa um apartamento
para ser sorteado na Festa das
Nações. “Para nós é uma honra
participar desse evento de extrema importância para nosso município e ainda ajudar as instituições
que tanto necessitam. Na doação
do apartamento para sorteio, aumentamos o potencial de ganho
para as entidades com as vendas
dos cupons e ainda damos a oportunidade de alguém realizar o
sonho de ter a casa própria”, comenta Vanessa Valerio Gullo, diretora financeira da Embraplan.
“Somos muito gratos à Embraplan pela doação do apartamento que vai complementar a
renda das instituições sociais e
também a todos os patrocinadores, voluntários e à Prefeitura,

responsáveis pelo sucesso da
edição 37 da Festa das Nações”,
reforçou Fábio do Amaral Sanches, presidente da Fenapi.
Além da Embraplan, foram
patrocinadores ouro desta edição
da Festa a Caterpillar, Grupo Pirasa e Hyundai, Drogal e Unimed
(Prata) e Neurônio Adicional e
Pecege (Bronze). A cerveja oficial foi a Itaipava 100% Malte.
A 37ª Festa das Nações foi
realizada pela Fenapi, com promoção da Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fussp (Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba), organização da Secretaria Municipal de Governo.
Uma parte dos recursos vieram
da Lei de Incentivo à Cultura,
via Secretaria Especial da Cultura e Ministério da Cidadania.

F ORMAÇÃO

Estudantes de fotografia do Senac realizam aula prática na Câmara
Thalita Souza

Fotografia da estudante Thalita Souza, do Senac Piracicaba

A Câmara Municipal de Piracicaba recebeu, na última quintafeira (26), oito estudantes do curso técnico em Processos Fotográficos do Senac em uma aula prática que aconteceu durante a reunião ordinária. “A ideia que eles
possam vivenciar como é um dia
de trabalho na Casa de Leis e,
assim, entender como funciona
o Poder Legislativo da cidade”,
diz o professor Nilo Belotto.
Eles foram recebidos pelo fotógrafo Guilherme Leite, servidor
efetivo da Câmara, que coordenou
os estudantes sobre como se comportarem durante os trabalhos legislativos dos parlamentares. “Eu
procurei orientar sobre os locais
em que ficamos para tirar as fotos
e também sobre as características

de um trabalho como o nosso, que é
de assessoria de imprensa”, disse.
A experiência dos estudantes
na Câmara ocorre depois de uma
pauta por conta da pandemia, já
que, ao longo deste período, a maior
parte das reuniões dos vereadores
foram em formato on-line. “Posso
afirmar que tivemos um saldo
muito positivo, o que fica evidente no nível alcançado pelas imagens obtidas nesta saída técnica”,
avalia o professor Nilo Belotto.
Os alunos que participaram
desta aula prática foram Angela
Arce, Elisandra Cabolan, Gle Soares, Helga Arruda, Lana Albuquerque, Nicolas Brito, Pedro Gusmão
e Thalita Souza. Eles também estiveram acompanhados do assistente de estúdio Fernando Cavallari.

Gilmar Rotta participou, na sexta-feira (20), da 4ª Jornada de
Cidadania e Empregabilidade na Penitenciária de Piracicaba

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, Gilmar
Rotta (PP), participou da cerimônia de encerramento da 4ª Jornada de Cidadania e Empregabilidade na Penitenciária de Piracicaba. O projeto é da Secretaria
Estadual da Administração Penitenciária e tem como objetivo
a ressocialização dos reclusos.
A cerimônia aconteceu na
sexta-feira (20), na penitenciária “ASP Luis Ricardo Stoduto”
de Piracicaba, e contou com a
participação da direção da unidade, que apresentou os serviços realizados ao longo da jornada, dentre eles: emissão de
documentos (RG, CPF, Certidão
de Nascimento), atendimentos
de saúde e vacinação, orientações jurídicas, palestras com
profissionais de diversas áreas,
atendimento religioso, entrega

de kits de higiene, e entrega do
Extrato do Boletim Informativo.
O supervisor Técnico III, Paulo Cesar Cavalheiro Faria, explicou que as jornadas proporcionam, além da ressocialização dos
detentos, a integração da sociedade com a comunidade carcerária.
“A jornada oferece um conjunto
de serviços essenciais para os reclusos na retomada da vida em
liberdade, trazendo para o sistema prisional ferramentas no processo de reintegração social.
Gilmar Rotta parabenizou a
direção da penitenciária pela realização da cerimônia: "esse evento
traz uma nova visão ao sistema
penitenciário, com esse mutirão de
ações oferecendo aos detentos uma
reeducação para auxilia-los na reintegração da sociedade, tendo a oportunidade de se ter um novo começo no caminho do bem", afirmou.

I NDÚSTRIA

Prefeitura participa de força-tarefa
para captação de currículos
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), participa hoje, 31, das
8h às 17h, no Ginásio Municipal
Waldemar Blatkauskas, de forçatarefa para captação de currículos
de pessoas interessadas em trabalhar nas indústrias do setor metal-mecânico de Piracicaba. A ação
é do Simespi e Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região.
Os currículos captados,
segundo os organizadores, formarão um banco de dados
para consulta das empresas
que tenham vagas disponíveis.
Quem não tiver currículo im-

presso, poderá preencher manualmente formulários no local.
Cris Batochio, assessora de
projetos especiais da Semdettur,
disse que a secretaria foi convidada pelo Simespi e Sindicato
dos Metalúrgicos para apoiar
essa iniciativa inédita, com a participação do Centro de Apoio ao
Trabalhador (CAT), que também
coletará currículos para o seu
banco de dados municipal.
“Com certeza o estreitamento das ações entre as entidades
envolvidas vai fazer a diferença,
ajudando na geração de novos
empregos com carteira assinada
na cidade”, confirmou Cris.

T ECNOLOGIA

Fatec Piracicaba realiza
hoje, dia 31, o Inofatec
A Fatec Piracicaba Deputado
Roque Trevisan realiza hoje, 31, a
partir das 20h, o evento Inofatec,
apresentação de produtos inovadores desenvolvidos pelos alunos dos
cursos superiores em Biocombustíveis e Gestão Empresarial, uma

oportunidade para incentivar a criatividade e inserir novas soluções
para o mercado. Em paralelo, o
Workshop TI & Empresas apresentará os trabalhos de tecnologia da
informação desenvolvidos em
parceria com empresas da cidade.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------

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

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

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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

CLUBE DO SAUDOSISTA DE PIRACICABA - CLUSAPI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
JOSÉ DE FREITAS FILHO, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Saudosista de Piracicaba, em cumprimento
as disposições legais previstas no artigo 25º do Estatuto Social,
convoca os senhores sócios quites com a tesouraria do clube,
a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
em sua sede social a Rua Castro Alves 291Jardim Pacaembu
em Piracicaba SP, no dia 15 de junho de 2022 as 18:00 horas em
primeira convocação com presença mínima de 100 sócios e em
segunda convocação as 19:00 horas com qualquer número de
sócios presentes conforme Artigo 30º portando a carteira social e
recibo do mês de junho de 2022 com a seguinte Pauta do dia:
01 – Leitura ou dispensa da Ata anterior.
02 – Apresentação de informações e relatórios de peças contábeis referentes aos exercícios fiscais de 2020 e 2021 destacando que, em virtude de se cumprir exigências dos decretos instituídos pelo governo estadual e plena concordância do governo
municipal, o Clube foi obrigado a manter suas portas fechadas
e sem atividades no período de 16/03/2020 a 30/10/2021.
03 – Eleição e votação das chapas devidamente inscritas e dos
candidatos aptos a renovação parcial do quadro de Conselheiros Deliberativos.
De acordo com o disposto no Estatuto Social, serão computados somente os votos dados aos candidatos inscritos para o
Conselho Deliberativo e às Chapas inscritas para Diretoria.
O presente Edital será publicado no jornal Tribuna Piracicabana
e ficará exposto no mural no hall de entrada do Clube.
Piracicaba, 27 de maio de 2022
JOSÉ DE FREITAS FILHO
Vice-Presidente
Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA/SP
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022
PROCESSO Nº 516/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de Pavimentação asfáltica, recapeamento, guias e sarjetas, na Rua XV de Novembro – Trecho
entre Bairro Vila Nova e Recanto das Palmeiras e execução
de rotatória de acesso ao Bairro Recanto das Palmeiras.
Prazo para entrega Proposta e Habilitação 20/06/2022, até
as 09h00, sendo abertas logo a seguir, na sede da Prefeitura
Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255,
Centro. O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retirado no horário de expediente até
24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes ou solicitados através do e-mail: mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura
Municipal através do telefone (19) 3488-6262. Prefeitura
Municipal de Mombuca, 30 de maio de 2022. Rogério Aparecido Alcalde – Prefeito Municipal.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 38/2022, Processo: 995/
2022, que tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para Educação. As
propostas serão acolhidas com início no dia 31/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do
dia 13/06/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 13/06/
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) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br.
São Pedro, 30 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO - 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 14/2022, Processo: 364/
2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática para Educação. As
propostas serão acolhidas com início no dia 31/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do
dia 14/06/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 14/06/
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) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br.
São Pedro, 30 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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FALECIMENTOS
SRA. ANNA MARIA GROPPO QUILLES faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Groppo e da Sra.
Elvira Groppo, era viúva do Sr. Tenebro Quilles; deixa os filhos: Maria Roseli Quilles Pizzoquero, viúva do Sr. Antonio Pizzoquero; Sueli
de Fatima Quilles de Almeida e Atedemar Francisco Quilles, casado
com a Sra. Rosa Adelia Casarim
Quilles. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. THEREZINHA RIBEIRO faleceu dia 28 p.p., nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr.
Carlos Ribeiro e da Sra. Maria Ribeiro; era viúva do Sr. Pedro Jordão; deixa os filhos: Maria Regina
Ribeiro de Oliveira Silva, casada
com o Sr. Elias de Oliveira Silva;
Maria Isabel Ribeiro, casada com o
Sr. Geraldo Ferreira Lima Filho e
Pedro Paulo Ribeiro. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00 do Velório Municipal
de São Pedro/SP, para o Cemitério
Municipal da Saudade na cidade de
São Pedro/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. OLGA ZAGO MELEGA faleceu ontem, nesta cidade, contava
84 anos, filha dos finados Sr. Agenor Zago e da Sra. Maria Penso
Zago, era viúva do Sr. Hermenegildo Melega; deixa os filhos: Rosangela Aparecida Melega Rocheto, casada com o Sr. Sergio Rocheto; Elaine Terezinha Melega
Panaia, casada com o Sr. Luis Antonio Panaia e Edenilson Luis Melega, casado com a Sra. Maria
Cristina Arruda Correa Melega.
Deixa 04 netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
14h00 do Velório da Saudade, sala
05 para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TEREZINHA APARECIDA RUPPRECHT SOARES DA SILVA faleceu dia 28 p.p., nesta cidade, contava 48 anos, filha dos finados Sr.
Eurides Rodrigues Soares e da Sra.
Waldraut Rupprecht Soares, era
casada com o Sr. Valter Martins da
Silva; deixa as filhas: Eliane Soares
da Silva; Elisandra Soares da Silva
e Elizeia Soares da Silva. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00
do Velório do Cemitério Municipal de
Candido de Abreu/PR, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ADILSON JOSE DE OLIVEIRA
faleceu ontem, na cidade de Limeira/SP, contava 75 anos, filho dos
finados Sr. Francisco Gomes de
Oliveira e da Sra. Iraci Rodrigues de
Oliveira. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação será realizada hoje, às
09h00 no Crematório Unidas - Bom
Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LEONOR ANTONIO NUNES
faleceu dia 28 p.p., nesta cidade,
contava 78 anos, filha dos finados
Sr. Ordilio Jose Antonio e da Sra.
Isabel da Silva Antonio, era casada
com o Sr. Jose Izidio Nunes; deixa
os filhos: Claudinei Nunes, já falecido e Carlos Aparecido de Moraes,
viúvo da Sra. Marta Valerio de Moraes. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 09h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO APARECIDO BERTO faleceu dia 28 p.p., nesta cidade, contava 62 anos, filho dos
finados Sr. Marino Berto e da Sra.
Santa Furlan Berto; deixa os irmãos: Antonia B. Prospero, casada com o Sr. Antonio Prospero; Idaci B. Mellega, casada com o Sr.
Antonio Mellega, ambos falecidos;
Ivanilde B. O. Cezar, já falecida,
deixando viúvo o Sr. Antonio O.
Cezar; Remos Santos Berto, já falecido, deixando viúva a Sra. Helena F. Berto e Jose Ferino Berto, casado com a Sra. Odete de Camargo
Berto. Deixa sobrinhos, sobrinhos
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALFREDO ANTIQUEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr.
Sebastião Antiqueira e da Sra. Margarida Cardoso, era viúvo da Sra.
Alice Carraro Antiqueira; deixa os
filhos: Antonio Donizeti Antiqueira;
Gilberto Aparecido Antiqueira, viú-

vo da Sra. Valquiria Sanches Coletto Antiqueira; Rosangela Aparecida Antiqueira Guimaraes, casada com o Sr. Gilson Palomo Guimarães; Deonice Antiqueira; Marlene
Antiqueira Dini, casada com o Sr.
Gilmar Orestes Dini e Marcia Cristina Antiqueira Travaglini, casada
com o Sr. Claudinei Travaglini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares 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 necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WILSON JOSE ARTHUR faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr.
Jose Arthur e da Sra. Adirce Aleixo Arthur, era casado com a Sra.
Sonia Teresinha Lepre Arthur; deixa os filhos: Karen Cristina Arthur,
casada com o Sr. Lucas Mendes
Zulini; Rodrigo Alex Arthur, casado com a Sra. Thais de Cassia
Negrini e Kelly Regina Arthur, casada com o Sr. João Fabricio Pavilhão. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento,
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 11h30 da sala “A” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WILSON QUINTINO faleceu dia
28 p.p., nesta cidade, contava 68
anos, filho dos finados Sr. Benedito
Quintino e da Sra. Adonira Antonia
de Melo Quintino. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 09h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUCAS BORTOLETTO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 33 anos, filho do Sr. Luis
Pedro Bortoletto e da Sra. Marisa
Brieda Bortoletto, era casado com
a Sra. Eliane da Cruz Oliveira; deixa a filha: Maria Alice Oliveira Bortoletto. Deixa irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30
do Velório da Saudade, sala “01”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROBERTO PEREIRA DE
ARAUJO faleceu anteontem,

nesta cidade, contava 73 anos,
filho dos finados Sr. João Alves
de Araujo e da Sra. Maecira Pereira Araujo. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EGYDIO DEGASPARI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
96 anos, filho dos finados Sr. Luiz
Degaspari e da Sra. Luiza Stenico
Degaspari, era casado com a Sra.
Elisa Vitti Degaspari; deixa os filhos:
Luiz Dimas Degasperi, casado com
a Sra. Aurea Correr Degasperi; Marta
Degasperi Correr, casada com o Sr.
Nelson Correr; Osmar Degasperi,
casado com a Sra. Aparecida das
Graças de Melo Degasperi; Maria de
Fatima Degasperi; Luiza Degasperi;
Ivete Maria Degasperi Forti, casada
com o Sr. Isaias Forti; Maria Elias
Degasperi Cristofoletti, casada com
o Sr. Gustavo Jose Cristofoletti;
Nerci Degasperi, casado com a Sra.
Leonilde Forti Degasperi; Ivanete
Degasperi; Sandra Aparecida Degasperi Santa Barbara, casada com o
Sr. Alexandre Eduardo Santa Barbara e Marcos Degaspari, casado com
a Sra. Elisangela Stenico Degaspari.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da Residencia: Rua
Santa Izabel N° 110 no Bairro Santa
Olimpia, para o Cemitério Parque da
Ressurreição em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROMUALDO MICHI RICCO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr.
Pedro Ricco e da Sra. Ada Michi,
era viúvo da Sra. Concilia Leme Ricco; deixa os filhos: Nelson Leme
Ricco, casado com a Sra. Marines
Antonia Trevisan Ricco e Nilton Donizete Leme Ricco, casado com a
Sra. Cleonice. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal
de Saltinho em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DIRCEU MARQUES PENTEADO faleceu ontem, na cidade de
Rio das Pedras – SP, contava 83
anos, filho dos finados Sr. Luiz
Marques Penteado e da Sra. Maria
José Scroca Penteado, era casado com a Sra. Maria Ines Poli Pen-

teado; deixa os filhos: Andrea
Marques Penteado, casada com o
Sr. Paulo Gedeone Carlos Guidolim; Dirceu Luis Marques Penteado, casado com a Sra. Silvia Regina de Gois Penteado; Michele Marques Penteado e Fabiana Marques
Penteado Menochelli, casada com
o Sr. William Menochelli. Deixa netos demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Rio das Pedras – SP, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. TARCISO BETTIOL VIEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava
65 anos, filho dos finados Sr. Waldemar Vieira e Silva e da Sra. Aurora Bettiol Vieira, era casado com a
Sra. Vera Lucia Barbosa Vieira;
deixa os filhos: Evandro Barbosa
Vieira e Everton Barbosa Vieira,
casado com a Sra. Francine Scarpari Vieira. Deixa 02 netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h30 da sala “B” do
Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DORILEI DE CAMPOS CAMARGO faleceu dia 27, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos
finados Sr. Deolindo Pedro de Campos e da Sra. Elza dos Santos
Campos, era casada com o Sr. Luiz
Nazareno Camargo; deixa os filhos:
Cristiano Aparecido Camargo e
Cleber Alberto Luis Camargo, casado com a Sra. Merielle Cristina
Bicudo Camargo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 28, tendo saído o féretro às 10h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DALVA THEREZINHA BRESSAN PINHEIRO faleceu dia 27, na
cidade de Brotas/SP, contava 81
anos, filha dos finados Sr. Jacob
Bressan e da Sra. Idalina Pinheiro
Bressan, era viúva do Sr. Decio
Geraldo de Souza Pinheiro; deixa os
filhos: Sandro Bressan Pinheiro,
casado com a Sra. Lucia Elaine Vaz
e Rodrigo Bressan Pinheiro, casado com a Sra. Patricia da Silva Paiva. Deixa irmã, sobrinhos, netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 28,
tendo saído o féretro às 09h00 do
Velório do Cemitério Municipal de

Brotas - SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EMILIA GIACOMAZZI faleceu dia 27, nesta cidade, contava
84 anos, filha dos finados Sr. Adelino Giacomazzi e da Sra. Ana Felippe Giacomazzi; deixa os filhos:
Adriana Maria Breglia Negri, casada com o Sr. Fernando Cesar
Negri; Carlos Eduardo Breglia, casado com a Sra. Monica Breglia e
Ricardo Luiz Breglia, casado com
a Sra. Ana Lidia. Deixa o neto Gabriel Breglia, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada dia 28, às 15h30
no Crematório Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA PINTO faleceu dia 27, nesta cidade, contava 63 anos, filho
da Sra. Bibiana Teixeira Pinto. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 28,
às 13h00, no Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO MARQUES SMANIOTTO faleceu dia 28, nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos finados Sr. Fiorindo Antonio Smaniotto
e da Sra. Laida Oliveira Smaniotto;
deixa os filhos: Marcos Paulo
Smaniotto, casado com a Sra. Silvia Maria Petrochelle Smaniotto;
Daniele Smaniotto, casada com o
Sr. Felipe e Fernando Moura. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 28,
tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório Memorial de São Pedro –
SP sala 01, para o Cemitério da
Saudade na cidade de São Pedro
– SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IVONE MARTINS DA SILVA
faleceu dia 28, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Silva e da Sra. Maria Silva,
era viúva do Sr. Nilton Martins da
Silva; deixa os filhos: Wildelvan
Martins da Silva, já falecido e Wilton
Martins da Silva, casado com a Sra.
Rosemaria Jacob do Nascimento
Martins da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi realizada dia 29, saindo o féretro às
14h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala “A”, para
o Crematório Unidas – Bom Jesus
na cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA JOSE DE MESQUITA
BARROS LOPES PIRES faleceu dia
28pp na cidade de Piracicaba aos
89 anos de idade e era viúva do Sr.
Alfredo Lopes Pires. Era filha do Sr.
Benedicto Mesquita Barros e da Sra.
Antonia Canavezi de Barros, ambos
falecidos. Deixou o filho: Anilson
Lopes Pires casado com Rita de
Cassia Cezarino Pires. Deixa ainda
o neto: André Cezarino Lopes Pires
e demais parentes. O seu sepultamento deu-se dia 29 pp ás 14:00hs,
saindo a urna mortuária do velório
da Saudade sala - 02, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIETTA SPOLIDORO
STIPP faleceu dia 28 pp na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de
idade e era viúva do Sr. Edison
Diehl Stipp. Era filha do Sr. Victorio
Spolidoro e da Sra. Vicentina Valinotto, falecidos. Deixa os filhos:
Edison Antonio Spolidoro Stipp;
Denise Aparecida Spolidoro Stipp;
João Marcos Spolidoro Stipp. Deixa ainda netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento
deu-se dia 29 pp às 13:30 hs, saindo a urna mortuária do velório
da Saudade sala-03, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
DR. ELIFAS LEVY NUNES faleceu
dia 29 pp na cidade de Piracicaba,
aos 61 anos de idade e era casado
com a Sra. Miscia Martins Moraes.
Era filho dos finados Sr. Holmes
Nunes e da Sra. Alice Nunes. Deixa
os filhos: Mariana Mezaneli Nunes;
Thiago Mezaneli Nunes; Gabriela
Viotti Nunes; Rafael Moraes Nunes.
Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu corpo saiu do Velório
Standard do Parque da Ressurreição as 16:00 hs, seguindo para o
Crematório Bom Jesus – Unidas.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA PIEDADE DOMARCO faleceu dia 28 pp na
cidade de Santos – SP, 86 anos de
idade e era filha do Manoel Leandro
Domarco e da Sra. Anna Piedade
Domarco, falecidos. Deixa os filhos:
Ana Claudia Domarco, Claudio Rogério Domarco Sabbag e Claudio
Marcelo Domarco Sabbag. O sepultamento deu-se dia 29 pp às 16:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 01, para o
Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA DE OLIVEIRA
SEMMLER faleceu dia 29 pp na
cidade de Charqueada, e era casada com o Sr. Waldemir Tietz
Semmler. Era filha do Sr. Benedito
Alves de Oliveira e da Sra. Maria
Yolanda Bombasaro de Oliveira,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Neiva Tietz Semmler e Waldete Tietz Semmler de Castro, falecida.
O seu sepultamento deu-se dia 29

pp ás 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal
naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. ISALTINO DA COSTA PAES
faleceu dia 29 pp na cidade de
Anhembi, aos 91 anos de idade e
era viúvo da Sra. Sebastiana Soares de Souza Joaquim de Sousa
Dias. Era filho do Sr. José de Almeida Paes e da Sra. Antônia Maria da
Costa, falecidos. Deixa os filhos:
José Duarte Paes, Paulo Cesar
Paes, Maria Tereza Duarte Paes e
Michelly de Souza Paes. Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem ás
15:00hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal naquela localidade, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIS FERNANDO TITO DOS
SANTOS faleceu dia 29 pp na cidade de Piracicaba aos 53 anos de
idade e era filho do Sr. Antonio Segesfredo Tito dos Santos, falecido
e da Sra. Maria Loreci Pavão Tito
dos Santos. Deixa irmão e sobrinhos. O seu corpo foi transladado
para a cidade de Rio Claro onde o
seu sepultamento deu-se dia 29 pp
as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo
para o Cemitério São João Batista
naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM ANA CAROLINA GRACIANO faleceu dia 29 pp na cidade
de Piracicaba, aos 30 anos de idade e era filha do Sr. Aparecido
Graciano e da Sra. Maria Aparecida Romão Graciano (já falecida). Deixa irmãos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 08:30 hs
no Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. FRANCISCA ISABEL PEREIRA PERCHES faleceu dia 29pp na
cidade de Piracicaba, aos 66 anos
de idade e era viúva do Sr. Jose
Perches Filho. Era filha do Sr. Jose
Alves Pereira e da Sra. Maria Jose
Pereira, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Rogerio Pereira de Souza e
Lucas Perches.Deixa também 2
netos e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 10:00 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo para
a mesma necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. ANTONIO JOSE DA SILVA faleceu dia 29 pp na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Das dores da silva. Era filho do Sr. José
Antonio de Oliveira e da Sra. Raimunda Batista de Oliveira, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Francis-

co Antonio da Silva, Maria Zuleide
da Silva, Jose Nilton da Silva, Antonio Adilton da Silva e Luiz Marcos
Edinaldo da Silva. Deixa também
netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deuse ontem ás 14:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da
Ressurreição sala “D”, seguindo em
auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Vila Rezende, onde foi
inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LANZONE DE OLIVIERA PEREIRA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 58 anos de idade e
era casado com a Sra. Marcia Gomes Fonseca Pereira. Era filho do
Sr. Nelson Pereira, já falecido, e
Sra. Erli de Oliveira Pereira. Deixa
o filho: Jesse Fonseca Pereira.
Deixa também, parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
ás 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala “ C ”, seguindo em
auto fúnebre para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. FRANCISCA ISABEL PEREIRA PERCHES faleceu dia 29 pp
na cidade de Piracicaba aos 66
anos de idade e era viúva do Sr.
José Perches Filho. Era filha do
Sr. José Alves Pereira e da Sra.
Maria José Pereira, ambos falecidos. Deixa os filhos: Rogerio Pereira de Souza e Lucas Perches.
Deixa 2 netos. O seu sepultamento deu-se ontem ás 10:00 hrs saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Vila Rezende sala 3,
para a referida necrópole onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
MENINO GABRIEL HENRIQUE DA
SILVA BRITO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 10 anos
de idade e era filho do Sr. Wanderson Correa de Brito e da Sra.
Diana Carla da Silva. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem ás 17:00hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala 3, seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANILTON CAPELINI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
51 anos de idade e era casado
com a Sra. Adriana Pereira da Silva Capelini. Era filho do Sr. Mário
Capelini e Sra Thereza Gregório
Capelini. Deixa filhos: Anilton Capelini Junior e Lucas Capelini. Deixa parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Cordeirópolis
e seu sepultamento dar-se-á hoje
às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Cordeirópolis, seguindo para o Cemitério
Municipal de Cordeirópolis, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PEDRO MANOEL DA SILVA
faleceu dia 29 pp na cidade de São
Pedro aos 66 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Irailda dos
Santos dos Santos Silva. Era filho
da Sra. Maria Cícera da Conceição, já falecida. Deixa os filhos
Sidnei, Silas, Silvio. O seu sepultamento deu-se ontem ás 10:00
hrs saindo a urna mortuária da residência Av. das Hortências 64,
seguindo em auto fúnebre para o
Cemitério Parque São Pedro, onde
foi inumado em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PEDRO CARLOS ZAMBRETTI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria Apparecida Andrade Zambretti. Era filho do Sr. Luiz Zambretti e da Sra.
Anna Colaviti, falecidos. Deixa os
filhos: Vanderlei Luis Zambretti casado com Roselaine Aparecida Siqueira Zambretti. Deixa 02 netos e
01 bisneta. O seu sepultamento
dar-se-á hoje ás 13:00hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal
de Vila Rezende, onde será inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA ISABEL DE JESUS
MARIANO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 53 anos de
idade e era casada com o Sr. Raimundo Aparecido Mariano. Era filha da Sra. Placidina Maria de Jesus, já falecida. Deixa filha Jaqueline de Jesus Mariano. O seu sepultamento deu-se ontem ás 15:30
hr saindo a urna mortuária do velório Municipal de Vila Rezende sala
1, para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da famila.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. AGOSTINHO MACIEL faleceu
dia 27 na cidade de Piracicaba,
aos 89 anos de idade, era filho do
Sr. Jose Albano Maciel e Sra. Maria Balbina da Conceição, ambos
falecidos.Deixa os filhos: Ederson Albano Maciel casado com
Carla Aparecida M. Maciel, Carlos
Alberto Maciel casado com Zuleide Rdrigues da Silva Maciel e João
Fernando Maciel. Deixa netos, 1
neta e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se dia 28
as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila
Rezende – sala “3” , seguindo
para a referida necrópole , onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. JOÃO DOS SANTOS SOBRINHO faleceu dia 28 na cidade de
Piracicaba, aos 92 anos de idade,
era casado com a Sra. Oracina
Rodrigues dos Santos. Filho do Sr.
Braz José dos Santos e Sra Maria
Adelayde de Jesus, ambos falecidos. Deixa os filhos: Alberto Rodrigues dos Santos casado com
Neuza Lopes, Emília Rodrigues
dos Santos, Sérgio dos Santos

casado com Cristine Taranto, Maria Inês dos Santos, José Rodrigues dos Santos casado com Marisa Izildinha dos Santos, João
Carlos dos Santos casado com
Sandra Maria Delagracia, Antonio
Rodrigues dos Santos casado com
Maria de Lourdes F Santos, Gilberto Rodrigues dos Santos, falecido, Roberto dos Santos , falecido. Deixa netos, bisnetos e tataranetos e demais parentes e amigos. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de
Rio das Pedras, onde o seu sepultamento deu-se dia 28 as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério de
Rio das Pedras, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SR.WALDEMAR PEREIRA faleceu
dia 28 na cidade de São Pedro
aos 82 anos de idade Era casado
com a Sra.Alice Mendes Pereira.
Era filho dos finados Sr.Izael Pereira e da Sra.Maria de Almeida
Pereira. Deixa os filhos: Aparecido Fernando, Antonia Regina e
Alexandre, deixa netos e demais
parentes. Sua Cerimônia de Cremação deu se dia 28 ás 17:00 h
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro ás 15:30 h
seguindo para o Crematório Unidas
–Bom Jesus na cidade de Piracicaba. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ PEREIRA DA SILVA faleceu dia 28 na cidade de São Pedro aos 75 anos de idade Era filho dos finados Sr.Francisco Pereira da Silva da Sra.Glória Umbelina de Jesus Silva. Deixa os
filhos:Rosemeire Cristina ,Reginaldo ,Robson Hernandes ,Rogerio Aparecido e Rodrigo (falecido). Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento deu
se dia 28 ás 17:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PEDRO MANOEL DA SILVA
faleceu anteontem na cidade de São
Pedro aos 66 anos de idade. Era

casado com Sra.Maria Irailda dos
Santos Silva. Era filho da finada Sra.
Maria Cicera da Conceição.Deixa
os filhos: Sidnei, Silas , Silvio. Deixa netos e demais parente e
amigos.O seu sepultamento deu se
ontem ás 10:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala1 seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família. Está
sala possui serviço de velório online consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS faleceu anteontem na cidade de São Pedro aos 71 anos de
idade e era filho dos finados Sr.
Joaquim Herculano dos Santos e
da Sra.Quiteri Francisca. Deixa
sobrinhos e demais parentes.O
seu sepultamento deu se ontem
ás 15:30 h no Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. APARECIDA MARINHA DE
OLIVEIRA faleceu anteontem na cidade de São Pedro aos 67 anos de
idade.Era casada com o Sr.Nilson
Ferreira GomesEra filha dos finados Sr.José antonio de Oliveira e da
Sra.Antonia Leodora Guimarães.
Deixa a filha:Joice e demais parentes. O seu sepultamento deu se
ontem ás 14:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. REGINO CELESTINO DE
CASTRO faleceu ontem na cidade de São Pedro aos 101 anos de
idade e era casado com a
Sra.Gabriela Machado de Castro
.era filho dos finados Sr.Belarmino
Joaquim de Castro e da Sra.Regina
Augusta Adriana. Deixa os
filhos:Wilson , Nilson ,Regina e Roseli .Deixa netos ,bisnetos e demais
parentes.O seu sepultamento deu
se ontem ás 10:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 2 seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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