RESPOSTA - I
A Procuradoria Geral do
Município respondeu o comentário do vereador Paulo Campos
(Podemos), repercutido pela coluna na edição de ontem, 2. Segundo a Prefeitura, não existe
“decisões conflitantes” com relação a greve dos servidores,
“até porque, a decisão que havia
sido exarada em primeira instância foi revogada pelo próprio
juiz”, aponta, em nota encaminhada à redação de A Tribuna.
RESPOSTA – II
Na mesma nota, a Procuradoria defende que as medidas adotadas pela Administração tem respaldo legal e/ou jurisprudencial,
cuja legalidade resta corroborada
diante da não interposição de recursos judiciais por parte do Sindicato dos Municipais. “Onde faltam
argumentos jurídicos sobram ataques às instituições”, acusa e afasta qualquer retaliação aos servidores que aderiram ao movimento.
NOVO – I
O presidente do Partido
Novo, Eduardo Ribeiro, entregou, na quarta-feira, (1o), ofício
à Secretária Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Christine Peter, devolvendo aos cofres públicos R$
87,7 milhões relativos ao Fundo
Eleitoral de 2022. Participaram do
encontro, o pré-candidato à Presidência da República, Felipe
d’Ávila, e deputados do partido.
Com a comunicação ao TSE, caberá ao tribunal fazer a devolução
dos recursos ao Tesouro Nacional.
Edição: 16 páginas

Thais Passos/Sema

NOVO – II
Na quarta-feira (1o) acabava
o prazo para que os partidos abrissem mão do chamado fundão. O
Novo é o único partido que nunca
utilizou recursos do Fundão para
financiar campanhas, tendo devolvido também os recursos que
teria direito nas eleições de 2018
(R$ 980 mil) e de 2020 (R$ 36
milhões). Ribeiro disse que “chegava a ser simbólico” o prazo final para devolução coincidir
com o final da data de entrega
da Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF).
ZEZINHO
O vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) critica forma
como foi realizada a mudança
de endereço do Ipplap (Instituto de Pesquisa e Planejamento
de Piracicaba). “O lugar (o prédio do antigo Matadouro, ocupado pela Emdhap) é bonito e
agradável, mas não pode ser
mudado desta forma. Tinha só
um telefone, computador sem
funcionar”, disse, ao pedir uma
estratégia antes da mudança.
CUIDADO! – I
Ao fazer uso da tribuna na
reunião de segunda-feira (30), a
vereadora Rai de Almeida (PT)
declarou a necessidade de “analisar com bastante cuidado” as terceirizações dos serviços prestados
pela prefeitura. Ela citou o requerimento 422/2022 que cobra informações sobre as providências administrativas adotadas em relação
à empresa Piracicaba Ambiental.
CUIDADO! – II
“Acabamos de sair da CPI do
Semae e encontramos diversas irregularidades e acreditamos que
precisam ser apuradas com profundidade pelos órgãos competentes. A coleta também é um serviço
terceirizado e agora temos a proposta de terceirização da saúde.
Precisamos ficar muito atentos,
pois a contratação mediante consórcio pode ser a terceirização da
Saúde”, declarou a vereadora.

Isabela Borghese

PONTES
RECUPERADAS
NA ZONA RURAL
Já foram realizadas as reformas de cinco pontes de
madeira na zona rural, em
um trabalho desenvolvido
pela Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento). A secretaria
possui uma equipe especializada na construção de
pontes de madeira que faz,
diariamente, a manutenção,
conservação e monitoramento recorrente de cerca de 150
pontes rurais. Ecidir Aparecido Prudente Ferreira, servidor e encarregado da equipe da Sema, já trabalha com
pontes de madeira há 12
anos. Ele conta que todo trabalho é planejado cuidadosamente para garantir a segurança da população e a
durabilidade da obra. A6

Prefeitura amplia os centros
de testagem para Covid-19
A partir de quarta-feira, 8, Secretaria da Saúde também vai
ampliar o horário de atendimento das 17h para as 20h30
A partir da próxima quartafeira, 8, a Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Saúde, vai
ampliar de dois para sete os Centros de Testagem por demanda
espontânea para investigação epidemiológica de Covid-19 e contactantes, além de ampliar o horário
de atendimento em uma hora por
dia, ou seja, o atendimento passa
a ser das 17h às 20h30, de segunda a sexta-feira. Além dos
Crabs (Centros de Referência da
Atenção Básica) Piracicamirim e
Santa Terezinha, passam a receber a população para coleta de
testes de antígeno os Crabs Vila
Sônia, Cecap e Vila Cristina, além
das UBS (Unidade Básica de
Saúde) do Caxambu e Alvorada.
A ampliação da oferta da testagem deve-se à grande procura
da população em decorrência do
tempo frio e seco, período em que
são comuns casos de síndromes
gripais e respiratórias. “Estamos
passando por uma frente fria prolongada, com frio mais rigoroso
para este período do ano, propici-

ando aumento dos casos de gripe
e também da Covid-19. Apesar da
grande procura pelos centros de
testagem, a positividade para Covid-19 pode ser considerada baixa na cidade, porém, é preciso estar em alerta”, destaca Augusto
Muzilli Jr., médico e subsecretário de Saúde de Piracicaba.
Para Muzilli, este é um momento de risco para a doença.
“Com a liberação do uso de máscaras e com um bom índice de vacinação, as pessoas estão baixando a guarda e deixando alguns cuidados de lado. O principal deles é a
vacinação. Temos um bom indicador de pessoas que completaram o
ciclo vacinal, porém, precisamos
que as pessoas procurem as doses
adicionais para ampliar a sua proteção e evitar ser um portador sadio, quando a pessoa tem a doença
e não apresenta sintomas, mas está
transmitindo-a. Por isso reforço o
pedido para que as pessoas que precisam tomar sua dose da vacina,
agendem pelo VacinaPira e se imunizem”, completou o médico.

De acordo com o Departamento da Atenção Básica (DAB),
responsável pelas centrais de testagens para Covid-19, de segunda-feira (30/05) até quarta-feira (01/06), foram coletados 311
exames no Crab Piracicamirim,
com 65 positivos (20,9%) e 215
exames no Crab Santa Terezinha,
com 47 positivos (22%). “Desde
segunda-feira notamos um aumento na procura pelos testes
rápidos, por isso estamos reorganizando as equipes e as escalas de trabalho para conseguir
ampliar o acesso à testagem. Se
virmos necessidade, podemos
nos reorganizar e disponibilizar
mais unidades para atender a
população”, enfatizou o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
Para ter acesso ao teste rápido, a pessoa deve procurar alguns
dos Crabs (Piracicamirim ou Santa Terezinha) com documento
pessoal com foto e CPF. Farão o
teste as pessoas que apresentarem
sintomas gripais e respiratórios
ou que tiveram contato com al-

guém suspeito/positivo para a
Covid-19. Devido à dificuldade de
aquisição do material nos últimos
meses, a ação está sendo realizada após envio dos testes pelo governo do Estado de São Paulo,
atendendo a um pedido da SMS.
Em caso de resultado positivo, a pessoa será devidamente
orientada pela equipe da unidade quanto aos sintomas, tratamento e isolamento. Caso o paciente precise de atestado médico, ele será encaminhado para
atendimento em qualquer uma
das quatro UPAs da cidade.
CASOS – De acordo com
dados da Vigilância Epidemiológica, em janeiro foram 38.441
notificações para Covid-19, sendo 10.360 positivos e 57 óbitos;
em fevereiro, 16.207 notificações, com 5.734 positivos e 70
óbitos; em março, 10.840 notificações, 1.620 positivos e 15
óbitos; em abril, 3.074 notificações, 683 positivos e seis óbitos;
em maio, 6.101 notificações,
1.270 positivos e oito óbitos.
Divulgação

Divulgação

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

PROFESSORES FAZEM ASSEMBLEIA
Assembleia acontecerá na
Praça da República, em São
Paulo, a partir das 16 horas, e
reunirá professores de todas

as regiões do Estado, com
objetivo de garantir o reajuste
e o fim do confisco dos valores dos aposentados. A3

José Adão Marciano (foto),
liderança comunitária do
Piracicamirim, participou
de plenária do Orçamento
Participativo, na Zona Leste, e que captou 113 demandas da população,
abrangendo áreas como
mobilidade urbana, segurança, esportes e lazer, saúde, obras e meio ambiente. Participaram durante os
dois dias das plenárias 45
pessoas e aconteceram na
segunda e na terça-feira,
dias 30 e 31 de maio. A4

FIOFHÓ DE BELÉM ESTREIA
NOVO PROGRAMA, HOJE
O Programa "Fiofhó da cabeça aos pés" apresentado
pela personagem Fiofhó de
Belém (interprete Elson de
Belém) está de volta ao ar
desta vez pela Rádio WEB
Metropolitana de Piracicaba.
O conteúdo do programa
está com uma nova roupagem mas mantendo alguns
quadros do formato anterior

apresentado pelo Portal
Nova 15. Da cabeça aos pés,
pois a apresentadora será
focada em vários ângulos,
estilo programa de auditório
e pod cast. O programa caracteriza-se como um talkshow
por levar entretenimento
com pitadas de humor, diversão e ludicidade. Às sextasfeiras, das 20 às 21 horas.
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Os antidepressivos podem salvar a sua vida

urante os anos
de 2018 a 2019,
fiz uso de antidepressivos. À época, meu neuropsiquiatra me prescreveu
Sertralina. Nos três
primeiros meses tive
muitas dificuldades
com o medicamento.
O meu coração acelerava com
frequência, enfrentava insônias
e tinha disenterias pesadas. Em
muitos momentos questionei a
efetividade dos antidepressivos
e pensei em abandoná-los.
Encorajado pelo meu médico, continuei a usá-los nos meses seguintes. A partir do quarto mês de tratamento, comecei
a experimentar os bons efeitos
da Sertralina. O meu humor
tornou-se equilibrado, passei a

dormir melhor e me sentia mais animado nas
primeiras horas do dia.
Infelizmente, nem
todo mundo experimenta os benefícios dos
antidepressivos. Segundo o Dr. Leandro
Teles, neurologista e
membro da Academia
Brasileira de Neurologia (ABN),
menos de 25% dos pacientes que
fazem uso de antidepressivos
continuam o tratamento por seis
meses, e uma grande parcela dos
que param o fazem devido aos efeitos colaterais ligados à atividade sexual e ao sono. Isso é muito triste,
pois, em casos específicos, a recuperação do paciente e até mesmo o
resguardo de sua integridade física estão diretamente associados
ao uso de tais medicamentos.

Infelizmente,
nem todo mundo
experimenta os
benefícios dos
antidepressivos
Em minha luta contra a
depressão, os antidepressivos
foram de vital importância
para a minha recuperação, de
modo que voltaria a tomá-los
se fosse necessário. Porém,
acho viável pontuar que os
antidepressivos não são comprimidos que garantem a nossa felicidade ou que resolvem
os nossos problemas. O objetivo dos antidepressivos é agir
em nossa estrutura neuronal,
equilibrando a interação de
determinados neurotransmissores, gerando a normaliza-

ção da nossa química cerebral. Isso, se alcançado com
sucesso, causa sensação de
bem-estar e vitalidade, o que
possibilita uma vida normal
aos pacientes deprimidos.
Sou um defensor do uso de
antidepressivos por pessoas que
sofrem de doenças mentais. Se
você está doente e recebeu recomendação médica para o uso
de antidepressivos, não hesite
em tomá-los. Os antidepressivos podem salvar a sua vida.
———
Rodolfo Capler, teólogo, escritor, colaborador da Revista Veja
e pesquisador do Laboratório de Política,
Comportamento e
Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP

Não há o que fazer
José Renato Nalini

O

amor é magia,
mas é também
praga. Ele impulsiona as pessoas,
faz com que elas busquem objetivos inimagináveis, é mais
potente do que droga. Mas, como as
substâncias entorpecentes,
causa dependência. Desestrutura, faz perder a vontade de viver.
Leva a uma espécie de loucura
branda, que pode se agravar.
O que fazer quando alguém
se apaixona de tal maneira, que
toda a racionalidade se esvai e causa um furor psíquico explosivo, no
momento em que a relação termina? Inteira razão tinham os elaboradores do Código de Hamurabi,
que proibiam o testemunho de
apaixonados. Estão desprovidos de
discernimento. Estão fora de si.
Tenho um amigo intelectual
que enfrenta o suplício da separação. Embora consentida, porque
ambos chegaram à conclusão de
que o convívio se tornara patológico, as recidivas doloridas mostram situação não resolvida. É
como aquele dente sensível que dói
ao contato de qualquer gelado. A
lembrança de algum lugar especial, aquela música, alguém que se
parece com o ser amado. Qualquer
coisa serve para anuviar a mente
esclarecida e até então sensata.
Leio que é possível se desapaixonar. A psicologia já constatou que as separações impac-

tam o cérebro. É possível ajudar quem teve
o coração despedaçado a prosseguir?
Aqueles que já sofreram separações,
seja por morte, seja por
divórcio ou mero “cansaço do material” em
alguma relação, sabem que só o tempo
ameniza. Alguns conseguem até
achar graça no estado de prostração em que se viram lançados, algo que desapareceu assim
que surgiu um novo amor.
O tempo é o melhor remédio.
A sabedoria popular originada de
uma constatação empírica. Tudo
passa, só Deus não passa, dizia
Tereza D’Ávila, a vigorosa Doutora da Santa Madre Igreja.
Mas há respostas científicas
para o desapaixonar. Helen Fischer, antropóloga biológica e
pesquisadora sênior do Instituto Kinsey, - este nome ficou célebre pelas pesquisas sexuais realizadas durante todo o século
XX – afirma que se pode trabalhar essa paixonite insensata.
Depois de analisar imagens
cerebrais de cem pessoas, mediante ressonância magnética para
identificar os circuitos do amor
romântico, descobriu que a área
tegmental ventral, ou ATV, é ativada quando alguém se apaixona.
É a mesma área do cérebro associada à fome e à sede e, quando existe o sentimento afetivo profundo,
a paixão, surge o impulso em lugar da emoção. Ou seja: para al-

A psicologia já
constatou que
as separações
impactam
o cérebro
guém se desapaixonar, seria necessário não sentir fome quando
se está faminto, ou não sentir sede
quando se está sedento. Coisa fácil? Evidentemente que não.
Não há receitas certeiras para
essa condição. Jogar fora todos os
pertences, queimar cartas, eliminar qualquer lembrança física
pode ajudar. E como é que se faz
para queimar aquele poderoso arquivo da memória? Os humanos
não têm controle sobre o pensamento. Ele invade, inebria, enlouquece, tudo sem pedir licença.
A antropóloga, em sua pesquisa, constatou que os laços amorosos rompidos produzem no cérebro
apaixonado verdadeira dor física.
Não é apenas a ansiedade vinculada à dor física. É a dor física em si.
Na tentativa de reduzir essa
condição verdadeiramente miserável, sugerem-se algumas estratégias. Nutrir pensamentos negativos sobre o alvo do processo de
desapaixonar-se. Mas isso pode
trazer desconforto. Pensar em
coisas motivadoras de felicidade.
Quase impossível, pois a máquina de pensar está em moto contínuo a visar o objeto do amor.
Há uma técnica chamada
“soco duplo”: focar os defeitos da
pessoa que se quer esquecer mais
uma dose de distração. O mergu-

lho na bebida é contraproducente. O álcool libera freios inibitórios. É nesses momentos que se liga
para quem, ao menos em tese, se
pretende banir de sua vida.
Quem já passou por experiência semelhante sabe que, embora a
ciência ofereça pistas, é impossível
deixar voluntariamente de amar.
Amar é uma parte essencial de
nossa existência. Amar é como respirar. Experimente deixar de respirar. Ninguém consegue.
Na minha modesta e amadora opinião, aconselho esse meu
amigo a se valer da experiência
para cultivar uma virtude muito
esquecida em nossos dias: a humildade. Quem ama e não é correspondido, ou quem teve de deixar um amor de lado, pode se reconhecer vulnerável, frágil, vítima favorita dessas armadilhas
amorosas. Com isso, tornar-se
alguém mais tolerante, menos
vaidoso, à espera de que um novo
afeto venha repor, e com acréscimos, aquele que já passou.
Além disso, pensar como o
vulgo ensina: “há sempre um chinelo velho à disposição de um pé
cansado”. Quanto a esquecer definitivamente, desapaixonar-se de
vez, esqueça! Não há o que fazer!
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Mãe, você sabia? (II)
José F. Höfling

M

ÃE, como havia lhe prometido, vou lhe contar
um pouco mais sobre a
quantas anda o nosso País sendo
governado por um extremista de
direita que ignora a consolidação
da democracia, os direitos e o respeito ao povo brasileiro diversificado em gênero, número e grau.
Você sabia, Mãe, que até
hoje não se procurou e responsabilizou o causador dos extensos prejuízos do derramamento
de óleo nos estados brasileiros?
Que a Capes e o CNPq (órgãos
independentes afetos ao apoio da
ciência e educação científica), foram
fundidos e anexados ao ministério
do governo, administrados pela
presidência ao seu bel prazer?
Que aumentou consideravelmente a licença no Brasil para a
utilização de defensivos agrícolas
já condenados em outros Países?
Que o presidente se negou a entregar o Prêmio Camões ao artista
Chico Buarque de Holanda?
Que a lei Rouanet dará subsídios a projetos evangélicos?
Que o Presidente da República

não gosta de falar ao povo diretamente mas usa o Twiter para
difamar quem ele quer? Que o
nosso País é governado pela família do Presidente? Que o presidente permitiu a criação de
gado em Terras indígenas?
Que o filho, Flávio Bolsonaro, está sob investigação por lavagem de dinheiro? Que o Congresso aprovou bilhões para eleições municipais? Que foram tirados os radares das rodovias
federais aumentando a quantidade de acidentes nessas estradas? Que o “nosso Presidente” chamou o nosso “grande educador”
Paulo Freire de energúmeno?
Que as ações do governo
na área ambiental tem sido condenadas pelas instâncias internacionais? Que os professores
da rede estadual foram muito
penalizados com a reforma estadual da previdência?
MÃE, desculpe mais uma vez
esse massacre de informações insanas a você mas, imagina que isso
não corresponde nem a 30-40% do
que ele continua a fazer a favor de
suas insanidades... tem muito,
muito mais, Mãe, e você pode
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Que o presidente
se negou a
entregar o
Prêmio Camões
ao artista
Chico Buarque
de Holanda?
imaginar as consequências disso
para uma população que sofre dia
a dia o resultado antissocial desse governo e as consequências
econômicas fora de controle?
Mãe, não conseguiria colocar tudo aqui essas insanidades... precisaria de várias partes, II, III, IV, V, VI, etc., etc., é
estarrecedor... e uma parte da
população ainda o idolatra...é
possível? Mas não posso esquecer Mãe...você acho que já sabia, mas vou lembra-la... morreram quase 700.000 pessoas
neste País, graças à negligência
de um governo negacionista que
desde cedo refutou a pandemia,
fazendo pouco desta patogenia,
o que ocasionou um atraso fantástico na aquisição de vacinas
para a proteção dos indivíduos,

culminando em tantas mortes
que poderiam ser salvas...
Que ministros entraram e saíram de seu governo sem fazer
absolutamente nada, a não ser
“envergonhar” a nossa nação com
pensamentos escusos, nefastos e
doentios com relação aos valores
humanos? Mãe, vivemos tempos
sombrios. Ameaças à democracia
e aos direitos humanos deste País,
sucedem-se no cenário do caos instaurado pelo desgoverno de Jair
Bolsonaro...volto a dizer...quase
700 mil brasileiros morreram de
covid-19, incluindo-se mais de mil
profissionais de Saúde e cerca de 100
jornalistas foram levados à morte,
graças à esse governo insano...
Mãe, o direito elementar à vida
é francamente vilipendiado pelo
executivo federal e um segmento
de nossa população faz de conta
que nada acontece, nada
existiu...Mãe, que país é esse??
Faço de conta que nada está acontecendo? Com certeza não aprovaria a minha covardia...Parem
esse trem que quero descer!!!
———
José F. Höfling, professor da Unicamp
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A ética no jornalismo:
que jornalismo?
José Osmir
Bertazzoni

N

ão obstante os
novos meios de
comunicação,
cujo universo digital é
direto, imediato, sem
intermediação, já há
algum tempo nos questionamos sobre o futuro do jornalismo como meio de informação e comunicação como nós
conhecíamos até pouco tempo.
Os menos preparados e sedentos por espaços na política ou
na sobrevivência pirotécnica e
desregulada da ética e da responsabilidade social afirmam que o
jornalismo já não é mais necessário ou importante. Logo, mais do
que nunca, há necessidade de
profissionais da informação capazes de selecionar as notícias
relevantes em meio ao dilúvio de
palavras e imagens no qual se corre o risco de afogamento todos
os dias; capazes de aprofundálas e verificá-las com precisão;
colocar esses fatos no contexto
certo, criando os links necessários e oferecendo interpretações.
O jornalismo tende a sobreviver mesmo diante deste dilúvio por vários fatores: capacidade de leitura e percepção necessárias à informação; conhecimento e domínio do idioma
que também deve ser preservado como cultura imaterial e não
pode ser implantado; recebimento, análise e construção da notícia como agente de transformação social, desde que seja honesto, transparente, respeitador
dos princípios fundadores da
profissão, que exige lealdade e
boa-fé. Um jornalismo que sabe
distinguir a notícia da publicidade que hoje contamina tudo
sem nunca se declarar como tal.
Em 1999, quando iniciei minha graduação em periodismo na
UTAL (Universidade dos Trabalhadores da América Latina – Caracas – Venezuela), deparei-me
com profissionais de imprensa de
várias partes da América Latina.
Em uma das minhas intervenções,
durante a aula, diante de cerca
de 50 alunos vindos de vários
países (América Latina, América
do Norte, América Central e Caribe), informei que no Brasil tínhamos uma figura em nossos
meios de comunicação que denominávamos de “jabá”, ou seja,
jornalistas pagos para falar bem
de políticos (principalmente), mas
que também eram utilizados para
promover artistas e produtos
musicais. Isso foi um assombro
para todos. Virou tema de comentários sobre a ética do jornalismo
no Brasil e que nada igual havia
em nenhum dos outros países; até
para mim se tornou um tema interessante de ser compreendido.
A falta de ética e compromisso com a verdade no jornalismo
não pode ser colocada como um
fato acadêmico, mas como uma
forma grosseira e desleal de comunicação social enraizada na
cultura brasileira. Isso me fez rever meus conceitos e aprimorar ainda mais a lealdade de como escrevo e divulgo minhas opiniões.

Retomando o nosso temário, tenho que o
cenário que estamos
presenciando na área
de comunicação em
nosso país é o mesmo –
com capa de modernidade. Com muita frequência, nesses anos de
transição do antigo
para o novo modelo editorial, emerge algo de preocupante: a mídia, mesmo aquela antes
definida como de qualidade, tende a correr atrás das redes sociais, a clarear cada vez mais o conteúdo, a se dedicar a fofocas ao
invés de indagações, a transformar a notícia em um show contínuo que, na ausência de conteúdo,
precisa gritar cada vez mais alto.

Isso são
os pseudo
“jornalistas”
de “Mtb’s”
sem qualquer
formação
acadêmica
Dessa forma, o jornalismo
está perdendo (já perdeu parcialmente) credibilidade e autoridade.
Em muitos casos, as organizações
de notícias venderam seu selo de
qualidade em troca de um punhado de cliques, capturados por meio
de notícias mórbidas e aquelas
manchetes vergonhosas que se
referem à "porcaria" em vez de a
conteúdos de notícias sérias.
Os “jabás” da modernidade
eletrônica são: a venda das informações ao gosto de quem patrocina, o amadorismo com erros grosseiros de linguagem e gramática
somados à deslealdade das Fake
News e da formação de milicias
digitais e vendedores de ilusões.
Isso são os pseudo “jornalistas” de “Mtb’s” sem qualquer
formação acadêmica. Os diretores que, em vez de se colocarem
a serviço dos cidadãos, optam
por agradar os poderosos de
plantão - prefeito, governador ou
grande empresário -, com entrevistas ajoelhadas e comemorações
pomposas, e que exacerbam os
tons para alimentar aquele clima
de permanente medo e insegurança de que tanto gostam certas
políticas da busca do consenso
fácil, que sabem tomar partido
apenas contra os mais fracos, ou
seja, interpretando o seu papel
contrário do que o jornalismo
gostaria de ser: são "cães de guarda" do poder, seja este qual for.
Esta não é a informação necessária para sair da crise econômica e seguir o caminho de um
renascimento sociocultural. Quem
sabe se editores e jornalistas conseguirão entender isso, percorrendo sem hesitação o único caminho
possível: o da qualidade, do rigor,
do rigor. Mais consultas e insights
e menos entretenimento informativo. Maior autonomia e independência e mais transparência: só
assim os leitores, e sobretudo a sua
confiança, podem ser recuperados.
Só assim o jornalismo tem futuro.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado
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A SSEMBLEIA

VIDA SAUDÁVEL
Todos querem viver bem,
com saúde e apostar na longevidade. Contudo, é preciso saber
escolher os alimentos, a hora certa para as refeições e combater o
sedentarismo. Segundo a revista Veja (número 21/ano 55), estudos apresentados pelos americanos Valter Longo (Universidade do Sul da Califórnia) e Rozalyn Anderson (Universidade
de Wisconsin), é preciso abrir
mão de carnes vermelhas, moderar a ingestão de carboidratos
refinados (pães e massas), car-

nes branca (inclusive peixe), proteínas e gorduras, preferindo as
de origem vegetal. Pode: frutas
(optar pelas vermelhas), legumes
e folhas (verdes escuras), grãos
integrais e chocolate amargo sem
adição de açúcar, amendoim,
castanha e nozes. É importante
a sincronização da alimentação
com o relógio biológico: as refeições devem ficar concentradas de
onze a doze horas, depois disso
mais nada, beneficiando o metabolismo do que foi ingerido e o
sono. Jamais abra mão dos exercícios e mostre determinação.

“O S APO VOADOR”

Livro de piracicabano é
selecionado em programa
Divulgação

Publicação de Ademir Barbosa Júnior (Dermes) integra
o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2022

“O Sapo Voador”, do piracicabano Ademir Barbosa Júnior
(Dermes), foi selecionado para o
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2022. Publicado
em 2001 pela Editora Hedra, com
ilustrações de Fabiana Arruda, o
livro de haicais para crianças tem
viajado na imaginação de leitores
de todas as idades. Ainda inédito, foi o segundo colocado num
concurso nacional de literatura
infantil. Em 2002 ficou entre os
cinco finalistas ao Prêmio Jabuti
na categoria “ilustrações”. Em
2003 tambe? foi selecionado para
o PNLD e, em 2006, para o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. (PNBE). Além disso, o
livro foi adquirido por prefeituras, governos estaduais e fundações culturais, dentre outros.
Autor com dezenas de livros
publicados, alguns premiados e
com traduções para diversos
idiomas, Dermes já promoveu
uma série de oficinas de haicais
para crianças e adultos em várias localidades. “É muito interessante como as crianças pe-

quenas e não alfabetizadas compõem haicais muito criativos,
com ritmo especial, e pedem
para outras crianças ou adultos registrarem por escrito”, salienta o autor. O haicai é uma
forma poética de três versos,
tradicionalmente com 5-7-5 sílabas métricas, versando sobre
elementos das quatro estações.
“Contudo, há criações com versificação livre e temáticas diversas,
no Brasil, em especial a partir do
Modernismo”, explica Dermes.
Mestre em Literatura Brasileira pela USP, onde também se
graduou em Letras, Dermes é
Doutor honoris Causa pelo
MCNG-IEG (2018) e pela FEBACLA (2019) e Pós-graduado em
Ciências da Religião pelo Instituto Prominas. Atualmente prepara pesquisa e tese de doutorado acadêmico. Nascido em Piracicaba em 02/8/1972, dentre seus
vários livros publicados, muitos
são infanto-juvenis. Desde 2019
é patrono e titular da cadeira 62
da Academia Independente de
Letras, com a divisa “Axé”.

“N OVA C ARREIRA”

Estado disponibiliza simulador
para apoiar tomada de decisão
Para dar suporte e transparência ao processo de adesão à
Nova Carreira Docente, a Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo (Seduc-SP) disponibilizou, via Secretaria Escolar Digital (SED), um simulador para
consulta à folha de pagamento
atual e o enquadramento e salário no novo modelo, caso o servidor opte pela adesão. Com o apoio
da ferramenta, que oferece segurança e clareza, os profissionais
terão mais instrumentos para
decidir quanto à migração, que
estará disponível desde ontem, 2.
O simulador pode ser consultado por todos que fazem parte do quadro do magistério (QM)
da rede estadual, como supervisores, diretores de escola e professores. Para realizar a simulação, basta entrar no link https://
sed.educacao.sp.gov.br/, realizar o
login e acessar o menu "Recursos Humanos". Em seguida, será
preciso selecionar o submenu
"Plano de Carreira" e, por fim,
clicar em "Simulador". O sistema apresentará também orientações e informações sobre as diretrizes que regem o novo modelo.
Para a realizar o cálculo da
simulação, a ferramenta considera a situação funcional atual do
docente, ou seja, a jornada de tra-

balho do seu cargo de origem. A
partir disso, é calculado o enquadramento na tabela de subsídio,
de forma proporcional. Para o enquadramento financeiro, são computados o valor da faixa e nível do
cargo atual, ATS, sexta-parte e
demais vantagens pecuniárias incorporadas total ou parcialmente.
É válido frisar que o novo
modelo abrange ainda a remodelação de benefícios já existentes e
que passarão a vigorar de forma
mais moderna e adequada à realidade atual. A partir de agora, os
valores passarão a incidir nos vencimentos de todos os servidores da
atual e nova carreira, uma vez que
são compatíveis com a remuneração por subsídio. A regulamentação desses adicionais e gratificações deve ser publicada em breve,
por isso, ainda não constam no simulador, são eles: Adicional de
Complexidade de Gestão, Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE),
Adicional de Local de Exercício
(ALE) e Adicional de Transporte.
Caso seja necessário algum
suporte técnico ou esclarecimento de dúvidas em relação
ao simulador, o servidor poderá registrar uma ocorrência
através do Portal de Atendimento da secretaria, acessando o link
atendimento.educacao.sp.gov.br.

Professores: reajuste salarial
de 33,24% e fim do confisco
Assembleia acontecerá na Praça da República, em São Paulo, a partir
das 16 horas, e reunirá professores de todas as regiões do Estado
A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo) promove, nesta sexta (03), nova assembleia dos professores da rede
estadual de ensino para reforçar a
luta por reajuste salarial de
33,24% e pelo fim do confisco de
aposentados e pensionistas, com
paralisação da categoria. A assembleia acontecerá na Praça da
República, em São Paulo, a partir das 16 horas, e reunirá professores de todas as regiões do
Estado. Na pauta da assembleia
também estão a defesa da carreira do magistério, contra os programas excludentes do governo
estadual, como a farsa do novo
ensino médio, o Programa de Ensino Integral que exclui jovens das
escolas e a escola cívico-militar.
Para a presidenta licenciada
Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), é preciso engrossar o movimento dos professores, para assegurar o reajuste
salarial de 33,24%, que equipara
os salários no magistério paulista
ao Piso Nacional da categoria. Na
assembleia, os professores também
definirão estratégias para pedir a
revogação da Resolução 26/2022,
que trata do acesso ao conhecimento para todos os estudantes, a

Divulgação

Deputada Professora Bebel, licenciada da Apeoesp, estará participando da assembleia dos professores

manutenção dos protocolos sanitários nas escolas, uma vez que a
pandemia do covid não acabou e
está aumentando os casos da doença entre professores, funcionários da educação e alunos, assim
como pelo direito de alimentação
nas escolas a estudantes e profis-

sionais da educação; pelo fim dos
programas excludentes; pela reposição, pagamento e retirada das
faltas de greves e paralisações.
A deputada Bebel enfatiza que
é preciso engrossar o movimento
dos professores para que se possa,
ainda, barrar a implementação da

farsa do subsídio e o desmonte da
nossa carreira. “A Apeoesp está em
campanha para que os professores
não optem pelo subsídio, de forma
a impedir que ele se concretize e para
que possamos, em um novo governo, lutar pelo resgate da nossa carreira e seu aperfeiçoamento”, diz.

E VENTO

I Festa das Nações movimentou a Escola Hélio Penteado de Castro
Fotos: Divulgação

Organizadores e participantes da I Festa das Nações
na Escola Estadual Hélio Penteado de Castro

Bandeiras de 22 países foram expostas na Festa,
voltada também ao aprendizado dos estudantes

A realização da I Festa das
Nações da EE. Hélio Penteado
de Castro, localizada no bairro
Parque Piracicaba, movimentou
a comunidade estudantil, contribuindo para o aprendizado
dos estudantes. O evento foi promovido na última sexta-feira,
dia 27 de maio, nas dependências da própria escola, reuniu os
seus cerca de 400 alunos do en-

com o apoio dos demais professores da escola, teve bandeiras dos
países, assim como informações
geográficas, população, moeda,
dimensão territorial e personalidade do país, contribuindo para
o aprendizado dos alunos.
Nesta I Festa das Nações, além
de poderem se deliciar com diversos guloseimas adquiridos junto
apoiadores e comerciantes daquela

sino médio em diversas atividades pedagógica e de lazer.
A I Festa das Nações da EE
Hélio Penteado de Castro contou
com a confecção de 22 países, de
acordo com o vice-diretor da escola, Lauriston Elias Floriano, que
esteve na organização da atividade juntamente com a diretora Flávia Fernanda Cosentino Módolo.
Nesse evento, que também contou

parte da cidade, os estudantes puderem ainda acompanhar a apresentação de futebol americano, com
a direção do treinador Luiz Franco, assim como de danças folclóricas Japonesa, com direção de Helena Mizuhira. “Sem dúvida, foi um
ótimo evento festivo e de entretenimento, que certamente contribuiu,
e muito, para enriquecer o aprendizado dos alunos”, diz Lauriston.

H ABILIT
AÇÃO
ABILITAÇÃO

Novo modelo de CNH já pode ser solicitado no Poupatempo
O Estado de São Paulo começou a emitir ontem, 1º, o novo
modelo da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). A partir de
agora, todos os motoristas que
realizarem o serviço de forma
online, pelos canais eletrônicos do
Poupatempo ou do Detran.SP, ou
agendarem o atendimento presencial, terão acesso à versão
atualizada do documento.
A mudança atende a Resolução 886 do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran) e altera características da identidade visual da carteira de motorista, agora emitida em tons de verde e
amarelo, e que possibilita a inclusão de informações como o
nome social, para quem já possui essa opção no RG, filiação
afetiva e o uso do código MRZ,
que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros.
Agora, o documento apresenta uma tabela com imagens que
indicam os tipos de veículo que o
condutor está apto a dirigir. No
verso, está presente no documen-

to texto em português, inglês e espanhol, o que facilita a identificação do condutor em outros países.
Ainda assim, a Permissão Internacional para Dirigir (PID) precisa ser emitida para que o condutor habilitado no Brasil possa dirigir nos países signatários da Convenção de Viena ou que atendam
ao princípio de reciprocidade.
Para condutores que possuem a CNH definitiva, o documento mostra a letra “D”. Já para os
permissionários, a letra é apresentada será a “P”. A naturalidade e
a nacionalidade do motorista,
itens que não tinham no modelo
anterior, passam a constar na habilitação. Informações sobre possíveis restrições médicas e outras informações adicionais, como caso o
cidadão exerça atividade remunerada (EAR), continuam presentes.
“A solicitação da nova CNH
estará disponível em todos os
canais de atendimento do Poupatempo, seja nas unidades físicas, seja pelos canais eletrônicos, por onde o cidadão consegue solicitar mais de 200 servi-

ços sem sair de casa e quando
quiser”, afirma Murilo Macedo,
diretor da Prodesp, empresa de
Tecnologia do Governo de São Paulo que gerencia o Poupatempo.
Vale lembrar que não é necessário realizar a troca da CNH
caso o documento ainda esteja
dentro do prazo de validade. A
medida vale também para quem
teve a habilitação vencida durante a pandemia e agora precisa seguir o novo calendário de renovação. As novas carteiras de motorista serão emitidas para os cidadãos que solicitarem a renovação, alteração de dados, como inclusão de nova categoria, ou mesmo a segunda via do documento.
A nova carteira de motorista
mantém o QR Code, disponível nos
documentos emitidos a partir de
2017, e que pode ser acessada pelo
celular por meio do aplicativo da
CDT (Carteira Digital de Trânsito), do Governo Federal. Tanto
a versão física quanto a versão
online do documento são válidas
em todo o território nacional.
Para ser atendido presencial-

mente no Poupatempo é preciso
agendar data e hora previamente,
pelo portal www.poupatempo.
sp.gov.br, aplicativo Poupatempo
Digital ou nos totens de autoatendimento. Em 2022, o programa
implantou duas unidades que oferecem serviços 100% digitais, sendo uma na sede do CREA, em São
Paulo, e outra no Centro de Campinas, no interior paulista.
Pelos canais digitais também é possível acessar 206 serviços eletrônicos oferecidos pelo
Poupatempo, como renovação
de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, segurodesemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à
carteira digital de vacinação
contra a Covid-19, por exemplo.
Desde o início da gestão, a
Prodesp trabalha para ampliar a
oferta de atendimentos online do
Poupatempo, que podem ser feitas
com segurança, autonomia e comodidade, 24 horas por dia. O
objetivo é chegar a mais de 240
opções até o fim deste ano.
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P LENÁRIA

R ENASCER

Região Leste apresenta
mais de 100 demandas ao
Orçamento Participativo

Câmara Convida destaca projeto
desenvolvido na Comunidade
Guilherme Leite

Solicitações estão ligadas à mobilidade urbana, segurança, esportes e
lazer, saúde, obras e meio ambiente; região é composta por 62 bairros
Nas plenárias realizadas na
noite da segunda e terça-feira,
dias 30 e 31/05, no Centro Social
Sol Nascente/Alvorada e Centro
Comunitário Piracicamirim/Petrópolis, respectivamente, foram
apresentadas 113 demandas,
abrangendo áreas como mobilidade urbana, segurança, esportes e
lazer, saúde, obras e meio ambiente. As solicitações foram apresentadas por lideranças comunitárias
e moradores da região Leste, constituída por 62 bairros, para serem
incorporadas ao Orçamento Participativo. Participaram durante os
dois dias das plenárias 45 pessoas.
Entre as demandas da região
leste para o Orçamento Participativo estão a pavimentação da rua
Divaldo Rodrigo de Toledo, bairro Dois Córregos; implantação de
programa para desenvolvimento
do esporte que contemple crianças, jovens, adultos e idosos; construção de uma unidade de saúde
na região do Piracicamirim; ampliação e construção de rampa de
acessibilidade na unidade da Associação de Moradores Parque
Residencial Eldorado; construção
de Ecoponto da Região Leste; construção de rede pluviais no bairro
Cecap/ Eldorado na avenida Gustavo Adolfo Franco Bueno, próximo ao CRAB/Cecap; construção de
anexo no varejão Cecap/ Eldora-

do, para guardar materiais reciclados; implantação de um posto
policial no bairro Sol Nascente e
criação de linha de ônibus que
atenda os bairros Sol Nascente,
Itamaracá, Itaberá e Itaporanga.
Também foram citadas a
instalação de base da Guarda
Civil na área verde ao lado do
Complexo Esportivo Parque Prezotto; recapeamento das ruas do
bairro Panorama; construção de
estacionamento em diagonal no
entorno da praça Padre Joaquim
de Paula Correia (Vila Prudente); construção de piscinão no
bairro Maracanã, para evitar
enchente, e reforma do centro
comunitário do Piracicamirim.
PARTICIPAÇÃO - As secretárias Euclidia Fioravante, de Assistência e Desenvolvimento Social, e Jane Franco Oliveira, de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes, representaram o Poder Público e ambas reforçaram
que as plenárias são fundamentais para que a população possa
exercer sua cidadania e almejar
melhorias para seu bairro e região.
Os participantes reconheceram o processo transparente do
Orçamento Participativo que, segundo eles, tem peso decisivo nas
conquistas comunitárias. O vicepresidente da Associação dos Moradores Parque Residencial Eldo-

Isabela Borghese

Lideranças da região Leste, no Centro Social Sol Nascente/Alvorada

rado/Cecap, José Ferreira Matos,
que participou de uma das plenárias, já tem experiência em participar
do Orçamento Participativo, mecanismo que, segundo ele, dá voz para
que a população escolha as demandas prioritárias para o seu bairro.
Participando pela primeira vez
de uma plenária do OP, Ivan Coelho da Silva, vice-líder comunitário do Sol Nascente, acredita que
o Poder Público ouça o que os
moradores estão reivindicando e
juntos possam construir uma política que priorize o crescimento dos
bairros com qualidade de vida.
José Adão Marciano, líder
comunitário do bairro Piracicami-

rim, torce para que algumas das
demandas escolhidas pela população possam de fato ser concretizadas pelo Poder Público. “Fiz questão de vir participar da plenária,
por entender que somente participando democraticamente, a comunidade pode ser ouvida”.
As plenárias acontecerão até
o dia 28 de junho, sendo duas
reuniões em cada uma das seis
regiões (Oeste, Leste, Norte, Sul,
Centro e Rural). As próximas
plenárias serão na região Norte
e acontecem nos dias 06 e 07/
06, às 19h, no Centro Comunitário do bairro Parque PiracicabaBalbo e CRAS Mário Dedini.

Arte-educadora Pía Bernabé e jornalista Vanessa Piazza são
entrevistadas no primeiro bloco do programa desta sexta-feira (3)

O programa Câmara Convida recebe, nesta sexta-feira (3),
a partir do meio-dia, a arte-educadora Pía Bernabé e a jornalista Vanessa Piazza para destacarem o projeto “Mundos Possíveis
na Comunidade Renascer”, uma
das maiores ocupações urbanas
do interior do Estado de São
Paulo e está localizada próximo
ao bairro Parque dos Sabiás, na
região Oeste do Município.
Com cerca de 400 famílias –
contabilizando em torno de cinco
mil pessoas – a Comunidade Renascer conta com 300 crianças
cadastradas pelos realizadores do
projeto, público para o qual as diversas atividades são realizadas,
embora também envolva toda a família com ações lúdicas, como eventos e oficinas. A proposta foi contemplada no Edital Proac 33/2021.
“Esse projeto começa com
uma conversa com a Natália Puke,
que é a produtora executiva, com
a necessidade de atender as crianças que ficaram sem educação e
cultura durante a pandemia, então, pensamos em levar estas oficinas”, disse Pía Bernabé, responsável pelas atividades de Teatro e
Histórias. Além dela, também
atuam Kit Menezes em audiovisual e Nina Neder em música.

Responsável pela comunicação do projeto, Vanessa Piazza
destaca que a premissa de
“Mundos Possíveis” é ancorada
em um provérbio africano, o
qual define que “é preciso uma
aldeia inteira para educar uma
criança”, salientou. “Todas as
vezes que a gente vai (na comunidade), a gente sai de lá com
mais energia”, disse, ao destacar
que o projeto contribui para ampliar as qualidades já existentes
entre os moradores da Renascer.
SEGUNDO BLOCO – Na
segunda parte do programa, a entrevista é com a vereadora Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, que destacou o início da Simapira 2022, com
ações voltadas a discutir as problemáticas relacionadas ao meio
ambiente. “Estamos nesta organização e também seremos anfitriões de ações pela Escola do Legislativo”, disse. A programação
começou nesta quinta-feira (2)
e segue até o dia 30 de junho.
O programa Câmara Convida
vai ao ar pela TV Câmara, nos canais 11.3, 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, com retransmissão
nas mídias sociais da Casa, no
Facebook e no Youtube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
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A PEOESP

A RARAS

Vereadores conhecem modelo de
atendimento de obra salesiana
Assessoria parlamentar

Contabilizados 750 casos
de covid no Estado e 40
em escolas de Piracicaba
De acordo com levantamento da entidade, 409 dos casos envolvem professores,
43 funcionários e 214 estudantes, enquanto que 84 casos são indeterminados

Rotta e Godoy estiveram em Araras para buscar, em obra assistencial,
modelos de atendimento que possam ser levados ao executivo

Os impactos da pandemia,
tanto no aspecto social quando
econômico, precisam ser analisados de forma mais criteriosa, visando minimizar os efeitos sobre
as comunidades mais carentes.
Para isso, buscar experiências bemsucedidas de atendimento em entidades assistenciais tem feito parte da atuação dos presidente e vicepresidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP) e Acácio Godoy (PP). Eles
estiveram, nesta quinta, 2, em Araras, conhecendo a Obra Salesiana
de Apoio Fraterno (ASAF), comandada pela irmã Metka A. Kastelic.
Fundada em 1968 pela Irmã
Diva Patarra, na cidade de Araras, incialmente a entidade acolhia
crianças enquanto os pais trabalhavam na colheita da cana-deaçúcar. Hoje, ela conta com dois
projetos: o Crescendo em Cidadania, que trabalha na perspectiva
de garantir os direitos humanos
de crianças e adolescentes a partir
da convivência e fortalecimento de
vínculos - com oficinas nos eixos
do esporte, arte e cultura, cidadania e formação humana -, e o Promovendo Cidadania, que oferece
cursos de qualificação profissional
para adolescentes, jovens e adultos, que querem se qualificar, gerar
renda e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local.

O Crescendo em Cidadania
oferta um recurso diferenciado
para as famílias e registrada situações de vulnerabilidade social. ASAF tem parceria com o município, com as instituições de ensino superior e com o CRAS.
Gilmar Rotta, se disse impressionado com organização e
capacidade de atendimento da
instituição, os resultados dos
projetos e o poder transformador que estas atividades têm na
vida das pessoas em situação
de vulnerabilidade. “A experiência e a credibilidade dos salesianos, somada a vontade de
ajudar o próximo e o apoio público podem trazer grandes benefícios a população, focando
não somente o assistencialismo, mas a formação técnica e
emocional", pontuou o presidente do Legislativo piracicabano.
Acácio Godoy destacou que
Piracicaba também conta com diversas instituições capacitadas e
dedicadas ao próximo e que, na
recente Festa das Nações, ficou
evidente a vocação voluntária de
Piracicaba. “Ações como as da
ASAF nos estimulam a promover
uma troca de experiências e informações, buscando novos modelos que podem nos ajudar em
Piracicaba”, finalizou o vereador.

S EMUTTRAN

Oito vias receberam reforço na
sinalização horizontal e vertical
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), reforçou a
sinalização horizontal e vertical
em oito vias, entre ruas e avenidas, entre os dias 26/05 a 02/
06/202. O serviço é realizado em
ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e próximas a escolas, para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços de revitalização e reforço de
sinalização de trânsito horizontal e vertical em ruas e avenidas
da cidade, com objetivo de garantir mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal con-

tém microesferas de vidro, que
permitem melhor visualização
por refletir a luz dos veículos.
Quando necessário, os serviços
também incluem a instalação de
tachão e tachinha e troca de placas da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO - A Semuttran
pode ser acionada pelos números
3401-1110 e 3401-1111 para os serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para serviços
gerais (solicitações de sinalizações
horizontais, verticais, vagas, semáforo, radar, defensa metálica etc).
MANUTENÇÃO E REFORÇO
NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- Avenidas Dona Lídia; Franco da
Rocha; Comendador Luciano Guidotti e Torquato da Silva Leitão
REFORÇO NA SINALIZAÇÃO
VERTICAL - Avenida Rio das Pedras; rua do Rosário; cruzamentos da rua Fernando Lopes, com a
travessa Etamir José Ferarri e áreas de espera de motos na avenida
Armando de Salles Oliveira, cruzamento com avenida Independência.

Levantamento realizado pela
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino no
Estado de São Paulo) revela 750
casos de covid em 108 escolas da
rede estadual de ensino. Desse total, 40 foram contabilizados em
seis escolas, envolvendo professores, funcionários e alunos. O levantamento começou a ser feito pela
Apeoesp no último dia 11 de maio.
De acordo com o levantamento estadual da entidade, 409 dos
casos envolvem professores, 43
funcionários e 214 estudantes, enquanto que 84 casos são indeterminados (não discriminados entre
professores, funcionários e alunos).
Em Piracicaba, na EE. Augusto Saes foram registrados dois casos envolvendo professores e um
professora; na EE Carolina Mendes Thame, quatro professores; na
EE Escola Estadual José Martins

de Toledo, seis professores, um
funcionário, oito alunos, duas funcionárias e cinco alunas; na EE
Dario Brasil, dois professores e
duas professoras; EE Mirandolina de Almeida Campos, um professor, cinco professoras e um funcionários, enquanto que EE Pedro
Moraes Cavalcanti, um professor.
De acordo com a presidenta
licenciada da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT),
o levantamento mostra que está
aumentando os casos de covid nas
escolas diariamente e que é preciso medidas urgentes por parte da
Secretaria Estadual da Educação.
Diante desse crescimento nos casos de Covid-19 ainda na casa dos
milhares todo dia no Brasil, a deputada Bebel diz que as escolas
continuam sendo afetadas e é
preciso manter a prevenção, inclusive com o uso de máscara.
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Da tribuna da Alesp, nesta semana, a deputada Bebel cobrou
medidas para garantir os protocolos sanitários nas escolas

B ACIA C AIPIRA

Segundo encontro do programa acontece hoje, 3
Com o tema Água, Áreas
Naturais e Saúde: é Dando que
se Recebe, o segundo encontro do
Bacia Caipira acontece hoje, 3,
das 8h30 às 12h, no Centro de
Visitantes da Estação Experimental de Tupi. A ação faz parte
do calendário da Simapira (Semanas Integradas do Meio Ambiente de Piracicaba), que ocorre
durante todo o mês de junho.
O Bacia Caipira é um programa de educação ambiental, fruto da parceria entre as Prefeituras de Piracicaba, por meio da
Sedema, e Santa Barbara
D’Oeste, o Departamento de
Água e Esgoto de Santa Bárbara
d’Oeste (DAEE), o Instituto de
Pesquisas Ambientais, a Fundação Florestal e a OCA/Esalq/USP.
“Voltado para grupos da
terceira idade dos dois municípios, o Bacia Caipira tem como
objetivo integrar e proporcionar
vivências ambientais, envolvendo temáticas como plantas medicinais, saúde e qualidade de vida,
contato com a natureza, observação de fauna e flora”, destaca Laís
Ferraz de Camargo, educadora
ambiental no Núcleo de Educação Ambiental da Sedema.
O destaque deste segundo
encontro é a atividade intergeracional entre os grupos da terceira idade e alunos do 6º e 7º
ano da Escola Estadual Pedro de
Mello, localizada no bairro Tupi.
“Os alunos desenvolverão
uma oficina de artesanato com os
idosos, na disciplina eletiva Arte
Ambiental Solidária. Tudo dentro
do âmbito do PJ Tupi: educação
integral e ambiental, também desenvolvido na Estação Experimen-
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Bacia Caipira visa integrar e proporcionar vivências ambientais

tal. Com isso, o programa possibilitará o encontro entre gerações,
assim como a troca de vivências
e experiências”, finaliza Laís.
BANHO DE FLORESTA –
No sábado, 04/06, das 8h às 12h,
o Programa Vem pro Horto realiza Banho de Floresta e aula de
ioga, com orientação da engenheira florestal Júlia Benfica Senra, do
Laboratório de Educação e Política Ambiental – OCA/Esalq/USP;
do especialista ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais Maria Luísa Bonazzi Palmieri e do
professor, ator e instrutor de ioga
e ioga dance, Samuel Zanatta.
Aberta ao público, a ação
acontece também na Estação Ex-

perimental de Tupi, com vagas limitadas a 40 participantes. 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 evento é organizado pelo
OCA/Esalq/USP, Sedema/Prefeitura de Piracicaba, Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e Fundação Florestal (FF). Conta ainda com
apoio da Semuttran, Guarda Civil
e Tupi Transportes, que disponibilizará um ônibus gratuito para aces-

so ao Horto de Tupi, saindo da plataforma B03 do TCI, às 7h10.
SERVIÇO
Banho de Floresta e aula de
ioga, sábado, 4, das 8h às
12h, na Estação Experimental de Tupi (Centro de Visitantes), localizada à rodovia
Luiz de Queiroz, km 149. Inscrições limitadas pelo formulário: https://forms.gle/
Ms5Eyrv3Y4noUG7G9. Mais
informações: https://horto
detupi.wixsite.com/vemprohortotupi. A programação
completa da Simapira pode
ser acessada no site: https://sedema.wixsite.com/
sedema/semana.

A Tribuna Piracicabana
A6

Sexta-feira, 3 de junho de 2022

S AÚDE

E MENDA

Obesidade infantil é caminho para
doenças crônicas, diz nutricionista
Atendimento de crianças acima do peso aumentou no Santa
Casa Saúde Piracicaba, após o pico da pandemia da covid-19
Nesta sexta-feira, 3 de junho, é comemorado o Dia de
Conscientização contra a Obesidade Infantil, comorbidade que
tem afetado milhares de crianças no Brasil. Último Enani (Estudo Nacional de Alimentação e
Nutrição Infantil), divulgado em
2019, ou seja, antes da pandemia
da covid-19 e da necessidade do
distanciamento social, revelou
que 7% das crianças brasileiras
menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% têm obesidade.
De acordo com a nutricionista do programa Saúde Inteligente, do Santa Casa Saúde Piracicaba, Bianka de Cássia Capeletti Chiarotti, ao ampliar a faixa
etária, os casos de obesidade são
ainda maiores. “No Brasil, é estimado que 13% das crianças
entre 5 e 9 anos têm obesidade e
outros 7% dos adolescentes entre
12 a 17 anos também”, ressalta.
Os dados sobre obesidade infantil são tão alarmantes que a
OMS (Organização Mundial da
Saúde) estima que em 2025 o número de crianças obesas no
mundo chegue a 75 milhões.
Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
apontam que uma em cada grupo de três crianças, com idade
entre 5 e 9 anos, está acima do
peso no País. As notificações do
Sisvan (Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional), também de 2019, revelam que 16,33%
das crianças brasileiras entre 5 e
10 anos estão com sobrepeso;
9,38% com obesidade; e 5,22%
com obesidade grave. Em relação
aos adolescentes, 18% apresentam
sobrepeso; 9,53% são obesos; e
3,98% têm obesidade grave.

O risco de obesidade no futuro é a consequência mais temida
da obesidade infantil, segundo a
nutricionista Bianka. “A obesidade leva a comorbidades, como diabetes, hipertensão, entre outras
doenças. Uma criança acima do
peso tem 75% mais chance de serem adolescentes obesos e 89%
dos adolescentes obesos podem se
tornar adultos obesos”, revela.
Bianka ressalta ainda, o aumento expressivo do número de
atendimentos no programa Saúde Inteligente, do Plano Santa
Casa Saúde Piracicaba, principalmente após o período de distanciamento social. “A pandemia da
covid-19 contribuiu para o aumento do número de casos da
obesidade infantil, agravando a
situação; afinal, houve mudanças importantes na rotina das crianças, entre elas o sedentarismo,
pois as crianças ficaram mais
tempo em casa sem praticar atividade física, tendo aulas ou passando boa parte do tempo em
frente ao computador, o que aumenta a ansiedade, inclusive deviso à ociosidade e dificuldade
frente à mudança abrupta da rotina, que alterou inclusive a alimentação com o aumento do consumo de alimentos processados e
ultraprocessados", explica.
Bianka alerta ainda que
quando se fala em tratamento e
prevenção é preciso lembrar que
a obesidade infantil é multifatorial, ou seja, causada por diversos fatores, “portanto é preciso
que os cuidados com a saúde ocorram de forma multidisciplinar,
envolvendo médicos, nutricionistas, educadores físicos, saúde
emocional e familiar”, ressalta.
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“No Brasil, é estimado que 13% das crianças entre 5 e 9 anos têm
obesidade e outros 7% dos adolescentes entre 12 a 17 anos também”, ressalta a nutricionista Bianka de Cássia Capeletti Chiarotti

DICA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL*
CAFÉ DA MANHÃ:
- Pão/torradas integrais
- Queijos brancos como minas frescal ou meia cura ou creme
de ricota ou cottage ou ovo
- Leite, porém não com achocolatado: puro ou batido com fruta
ou com cacau em pó
- Frutas

parceria forte entre os poderes
executivo e legislativo. Portanto, é com imensa alegria que
agradeço a conquista desses R$
200 mil pelo empenho do vereador Rogério e do Deputado Estadual Alex Madureira”, afirmou Fabinho como é conhecido.
Ao anunciar a verba para
Rafard, Alex de Madureira
aproveitou a oportunidade e se
colocou à disposição do município para quaisquer demanda
que venha a necessitar.
“Meu gabinete está aberto,
principalmente, para demandas
das áreas da saúde e da educação. Portanto, hoje estamos entregando um valor que servirá
para agilizar a realização de exames e a compra de mais medicamentos, mas estamos atento às
diversas outras necessidades de
toda a região em prol de melhorias para da qualidade de vida
da população e para contribuir
com o desenvolvimento de Rafard e de todo o Estado de São
Paulo”, concluiu o deputado estadual Alex de Madureira.
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Marco Luque e Maurício Manfrini
se apresentam em Piracicaba
Divulgação

LANCHES INTERMEDIÁRIOS AS REFEIÇÕES PRINCIPAIS:
- Panqueca de aveia
- Iogurtes
- Frutas
- Pães integrais
- Vitaminados
- Castanhas
- Bolinhos saudáveis a base de aveia e frutas
*A nutricionista Bianka dá dicas gerais de como montar um cardápio saudável e
repleto de opções.

S OLIDARIEDADE

Prefeitura já reconstruiu cinco
pontes da zona rural em 2022

PM adere à Campanha
do Agasalho 2022
Divulgação

Equipe é especializada na contrução de pontes de madeira

PM de Piracicaba adere à Campanha do Agasalho;
todas as cias do 10º Batalhão estão recebendo doações

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), já reconstruiu cinco pontes de madeira da zona rural e fez
reparos em mais nove, apenas neste primeiro semestre de 2022.
A secretaria possui uma
equipe especializada na construção de pontes de madeira que
faz, diariamente, a manutenção,
conservação e monitoramento
recorrente de cerca de 150 pontes rurais. O trabalho artesanal
feito com eucalipto tratado e pela
equipe de sete servidores garante a
durabilidade das pontes por aproximadamente 50 anos de uso.
Ecidir Aparecido Prudente
Ferreira, servidor e encarregado
da equipe da Sema, já trabalha
com pontes de madeira há 12
anos. Ele conta que todo trabalho
é planejado cuidadosamente para
garantir a segurança da população e a durabilidade da obra.
“Quando verificada a necessidade de reconstrução, demolimos a ponte, preparamos toda a
fundação para colocar os esteios
de sustentação e partir para a reconstrução de fato, com travas

A Polícia Militar aderiu à
Campanha do Agasalho 2022,
realizada pela EPTV em parceria
com a Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp).
Os pontos de arrecadação são as
companhias da PM de Piracicaba e região (Santa Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho,
Mombuca, Rio das Pedras, Capivari, Rafard e Elias Fausto) - cidades ligadas ao 10º Batalhão.
“A PM, dentro da filosofia de
polícia comunitária, atuando como
polo difusor e de proteção aos direitos humanos fundamentais,
deve participar ativamente de
ações sociais. A nossa participação
tem esse enfoque: ajudar quem precisa”, destaca o tenente-coronel
Alexandre Luiz Bergamasco Pedro,
comandante do 10º Batalhão.
Para a presidente do Fussp,
Andréa Almeida, o apoio e parceria da PM é fundamental para
fortalecer ainda mais a campanha. “Essa iniciativa da Polícia
Militar é muito importante para
nós porque amplia o alcance da
Campanha do Agasalho, possi-

de aço, pedras de concreto fundidas pela Sema e madeira tratada, para então cobrir com terra
e o material para pavimentos, que
pode ser lajão britado ou agregado reciclado”, explica Ferreira.
O atendimento às pontes segue programação que prioriza os
locais mais urgentes ou sem possibilidade de passagem, e a equipe
diariamente monitora as pontes
para verificar possíveis problemas.
As pontes que foram reconstruídas neste ano ficam nos bairros de Anhumas, Almeida, Pedra
Branca e Santa Olímpia. Os reparos foram em pontes dos bairros
Campestre, Pau Queimado, Pedra
Branca, Pau D’Alho, Pau
d”Alhinho, Santa Olímpia, Passa
Cinco, Água Bonita e Santa Isabel. Além disso, há a limpeza e
poda de mato ao redor das pontes, que é feita semanalmente.
“Dispomos de uma ótima
equipe de técnicos que busca
atender todas as regiões de
acordo com uma pré-programação, e sempre recebemos o retorno positivo dos moradores
atendidos”, ressalta a secretária da Sema, Nancy Thame.

Por meio de uma emenda
parlamentar do deputado Alex
de Madureira, a cidade de Rafard foi contemplada com uma
verba de R$ 200 mil. De acordo
com os texto aprovado, os recursos devem ser aplicados na área
da saúde com a realização de
exames, medicamentos e custeio.
“A emenda está aprovada e
empenhadas pelo Governo estadual, através da Secretaria de Saúde, que já liberou os recursos para
o município de Rafard. Essa verba
é voltada, exclusivamente, para
custear os atendimentos da população que usa o SUS”, explicou
Alex de Madureira, deputado estadual na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp).
O deputado estadual atendeu
a uma solicitação do vereador Rogério e prefeito de Rafard, Fábio
dos Santos, usou suas redes sociais para a agradecer o vereador e o
deputado Alex de Madureira por
mais essa conquista para a cidade.
“Para que nosso município
possa continuar crescendo é
fundamental mantermos uma

ALMOÇO/JANTAR:
- Arroz ou tubérculos (batata, mandioca, cará, inhame, purê..)
- Feijão ou demais leguminosas como grão de bico, ervilha,
lentilha..
- Salada e legumes de acordo com a preferência (importante
variar para que o dia e a semana sejam bem coloridos
- Mistura (carne bovina, suína, frango, peixe ou ovos

M OBILIDADE

Thais Passos/SEMA

Alex de Madureira destina
R$ 200 mil para Rafard

bilitando que mais pessoas doem
e, com isso, mais famílias sejam
atendidas. É uma atitude louvável de solidariedade e atenção
com o próximo”, ressalta.
“Praticar a solidariedade
e o desapego é um ato de amor,
faz bem para quem recebe e
muito mais para quem ajuda”,
finaliza o comandante.
Informações sobre todos
os pontos de arrecadação da
PM podem ser conseguidos
pelo telefone 3425-6500.
CADASTRAMENTO –
Para receber as doações da Campanha do Agasalho 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 do Agasalho
2022. Mais informações na
Central de Projetos, rua
Professor José Rosário
Losso, 946, Jaraguá ou
pelo telefone: 3422-9677.

Mustafary e Jackson Faive, personagens do humorista Marco Luque

As duas apresentações acontecem hoje, 3, no Teatro Municipal Dr. Losso Neto. Quem abre a
noite é o humorista Marco Luque,
que traz ao palco o show "Dilatados", às 19h. Logo depois, às 21h,
Maurício Manfrini apresenta o
stand-up "Gogó do Paulinho". Os
ingressos podem ser adquiridos nas
bilherias dos Teatros no site
www.ingressodigital.com.br. Informações no site www.teatrogt.com.
br. A produção é da Teatro GT.
O ator e humorista Marco
Luque conta as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil -, e
de Mustafáry - o vegetariano irônico e controverso que prega a
sustentabilidade do Planeta e diz
amar a natureza e os animais, especialmente o “Serumaninho”, cachorro que encontrou na praia.
A versatilidade de Marco Luque é comprovada desde a bancada do CQC (TV Band), até a sua
participação nos programas Altas
Horas e Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo). O
ator também atuou no cinema e
em minisséries, mostrando outras
peculiaridades como artista em
momentos inesquecíveis para o
público. Os ingressos custam R$
40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00
(inteira) e podem ser adquiridos
nas bilheterias do Teatro ou, antecipadamente, no site www.

ingressodigital.com. A classificação etária é de 14 anos. Informações no site www.teatrogt.com.br
PAULINHO GOGÓ - No
stand-up “Gogó do Paulinho”, de
Maurício Manfrini, o comediante
traz histórias de seu personagem
de maior sucesso na televisão. Os
ingressos custam R$ 40,00 (meiaentrada) e R$ 80,00 (inteira) e
podem ser adquiridos nas bilheterias do teatro ou, antecipadamente, no site www.ingressodigital.
com. Humorista, locutor, dublador e cantor, Maurício Manfrini
iniciou a carreira artística há 25
anos, ilustrando o imaginário dos
ouvintes do programa “Patrulha
da Cidade”, na Super Rádio Tupi,
líder de audiência no segmento. Na
televisão, estreou no programa “Na
Boca do Povo”, do apresentador
Wagner Montes, e, logo em seguida, foi convidado a integrar a
maior escola de humor que o Brasil já teve, a “Escolinha do Prof.
Raimundo”, liderada por Chico
Anísio. Integrou, também, o elenco da “Praça é Nossa”, com Carlos
Alberto de Nóbrega, por 16 anos,
onde interpretava o personagem
Paulinho Gogó. Atuou no cinema
em 2018, no filme “Os Farofeiros”,
sucesso de público e crítica, visto
por mais de 4 milhões de pessoas.
Em 2019, lançou o filme “No Gogó
do Paulinho”, que conta a história
de Paulinho Gogó e seus amigos.
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NA PADARIA FRANÇA
O advogado Francys Almeida,
em reunião no café da manhã
com o senhor Bene, proprietá-

rio da Padaria França, que há
muitos anos tem parceria com
o Jornal A Tribuna Piracicabana.
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I NTERCÂMBIO

C ENTRO

Vereadores conhecem cooperativa
de reciclagem de Santa Bárbara

Com produtos diversificados,
OXXO abre portas na cidade

Assessoria parlamentar

Localização escolhida para a instalação do primeiro OXXO de Piracicaba
faz parte da estratégia do Grupo Nós de ter um ponto histórico e central

Josef Borges (SD) e Paulo Camolesi (PDT) estiveram
reunidos com a vereadora Esther Moraes (PL) de
Santa Bárbara na Cooperativa Juntos Somos Fortes

A Cooperativa Juntos Somos
Fortes funciona há 5 anos em
Santa Bárbara D’Oeste e o modelo tem sido referência em gestão
dos resíduos sólidos e da valorização das trabalhadoras da unidade e dos recicladores que atuam nas ruas do município vizinho a Piracicaba. O trabalho foi
apresentado nesta quarta-feira (1)
aos vereadores Josef Borges (Solidariedade) e Paulo Camolesi
(PDT), ao presidente do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) Luis Fernando
Rebel Machado e ao secretário do
Comdema, Arnaldo Schiavuzzo.
Eles foram recepcionados
pelo fundador da cooperativa,
Antonio Carlos Vianna de Barros, pela presidente da Juntos
Somos Fortes, Elisabete Maria de
Lima Matos, e pela vereadora
Esther Moraes (PL) de Santa
Bárbara D’Oeste que tem trabalhado no município com políticas
públicas relacionadas aos recicladores, coleta seletiva e reciclagem.
O funcionamento da cooperativa foi apresentado à comiti-

va de Piracicaba que contou ainda com a assessora Graziela Correr, do vereador Paulo Camolesi, das assessoras do vereador
Josef Borges, Julia Lataro e Adriana Ferezim, que também é vicepresidente da UNI-Artemis, associação de moradores que desempenha um projeto de reciclagem nesse distrito de Piracicaba.
Os vereadores conversaram
sobre projetos que o Legislativo
pode elaborar para ampliar a atuação da coleta seletiva e, principalmente, contribuir com as pessoas que encontraram na reciclagem a principal geração de renda
de suas famílias. Além de contribuir com o meio ambiente, recolhendo os materiais, promovem
qualidade de vida com a comercialização dos itens recicláveis.
Josef e Camolesi convidaram as lideranças da cooperativa para falar sobre o projeto
na Câmara e também a vereadora Esther, que tem apresentado iniciativas nessa e em outras áreas sociais importantes do
município de Santa Bárbara.

Avançando com os planos de
expansão, o Grupo Nós, joint venture da Raízen e FEMSA Comercio abriu na terça-feira, 31, mais
um OXXO no Estado de São Paulo, dessa vez na cidade de Piracicaba. Com a instalação, além de
mais opções de serviços para a população, o OXXO gera empregos,
favorecendo ainda mais o desenvolvimento econômico local.
A nova unidade está localizada na região central da cidade, na
Praça José Bonifácio, 999, que pela
presença da imponente Catedral de
Santo Antônio, é popularmente
conhecida como Praça da Catedral. A construção feito no estilo
neorromântico é um símbolo da
cidade, e por tamanha representatividade, é um atrativo tanto
para a população local quanto para
turistas. O local também é conhecido por ser palco da tradicional
Festa de Santo Antônio, que
acontece todos os anos sempre
no mês de junho. Outra característica é que essa é uma região repleta de prédios históricos e antigos, com grande movimentação de
pessoas também no entorno, devido a presença de estabelecimentos comerciais, agências bancárias e muitos pontos de ônibus.
A localização escolhida para
a instalação do primeiro OXXO
de Piracicaba faz parte da estratégia do Grupo Nós de ter um
ponto histórico e central como
porta de entrada nas cidades, e
a partir disso, chegar mais pró-

ximo das pessoas conforme expande para outros bairros.
A nova unidade segue o modelo da grande maioria dos mercados já existentes, com o objetivo claro de atender às reais necessidades dos consumidores
com serviços e produtos de reposição diária e preço justo. No
mercado são encontrados desde
produtos para o lar, higiene e
hortifruti até Food Service com
salgados, sanduíches, pizzas, refeições prontas e sobremesas.
Entre os seus diferenciais, está a
oferta de padaria própria, que
garante pães sempre fresquinhos
para o consumidor, e bebida sempre gelada devido ao sistema especial de abastecimento das geladeiras, o Walk In Cooler, que permite
reposição dos produtos por trás do
freezer, garantindo que as bebidas
disponíveis na frente sejam sempre aquelas com maior tempo de
refrigeração. O mercado funciona
24 horas para atender os consumidores a qualquer momento.
“A escolha para abrir uma
unidade do OXXO em Piracicaba
faz parte do plano de negócio do
Grupo Nós, que enxerga na região
uma grande oportunidade de
crescimento. Essa é uma importante cidade do interior paulista
que, por sua economia diversificada, dá todo o espaço para entrarmos bem estabelecidos e confiantes”, comemora o CEO do
Grupo Nós, Rodrigo Patuzzo.
Desde a chegada no Brasil, há

Divulgação

A nova unidade está localizada na Praça José Bonifácio, 999

um ano e meio, o OXXO, reconhecido como a maior rede de mercados de proximidade da América
Latina, já tem 116 unidades em cinco cidades do Estado de SP.
GRUPO NÓS - Nascido da
joint venture entre Raízen, licenciada da marca Shell, e FEMSA
Comercio, o Grupo Nós une as
marcas Shell Select e OXXO com
o propósito de aproximar e facilitar para uma vida melhor. A
companhia tem como missão
potencializar o setor varejista e
ser reconhecida como a rede
mais confiável do mercado, liderando o mercado brasileiro de
conveniência e proximidade.
Shell Select - Rede de conveniência nos postos Shell que oferece operação simplificada com alta
rentabilidade para o franqueado,

propondo uma nova vivência aos
consumidores com base nos pilares Simplicidade, Experiência
e Rentabilidade. São mais de
1.200 lojas abertas em todo território nacional, nos formatos de
franquia e operação própria.
OXXO – Mercado de proximidade criado em 1978, com mais
de 20 mil unidades espalhadas
pela América Latina. Nomeada a
marca de varejo mais valiosa do
México pela Interbrand em 2017,
se destaca pela qualidade no serviço, consistente estratégia de expansão e profissionalização na operação de lojas. No Brasil, a marca
chegou em dezembro de 2020 e
hoje conta com mais de 100 unidades espalhadas pelas cidades de
São Paulo, Campinas, Jundiaí,
Osasco e São Bernardo do Campo.

D EMANDAS

I NSTITUIÇÃO

Permissionários pedem portão
lateral para varejão no Jupiá

Esalq celebra 121 anos, hoje, 3, em solenidade

Assessoria parlamentar

Pedido foi formalizado através do gabinete do vereador Kawai (PSDB)

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) recebeu, nesta semana,
a visita de permissionários que
comercializam seus produtos nos
varejões municipais, em especial, no varejão “Saul Gomes de
Oliveira”, do bairro Jupiá.
Eles pediram ao vereador
que encaminhe algumas demandas importantes, como a melhoria na infraestrutura do espaço
que ocupam, e que a prefeitura
avalie a possibilidade de fazer

uma abertura, para a instalação
de um portão, junto ao alambrado lateral, o que facilitaria o
transporte de produtos e o acesso às dependências do varejão.
Kawai converteu a solicitação
na indicação nº 1697/2022, que já
foi encaminhada ao gabinete do
prefeito para análise. O vereador
foi um dos autores do projeto de
lei 283/2015, que denominou o
espaço, em homenagem ao ex-morador do bairro, falecido em 2014.

Uma das unidades fundadoras da Universidade de São
Paulo (USP), a Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP) completará 121
anos no próximo dia 3 de junho. Para celebrar a data, acontecerá na tarde do dia 3 de junho, uma cerimônia de comemoração dividida em dois atos.
Em um primeiro momento,
no Anfiteatro do Pavilhão de
Engenharia, a instituição reverenciará registros históricos
acadêmicos, homenageará outras entidades e promoverá a
posse do professor Evaldo Ferreira Vilela como Quarto Titular da Cátedra Luiz de Queiroz.
Na sequência, no Museu Luiz
de Queiroz, ocorrerá uma sessão
de confraternização, contemplando homenagens a servidores e docentes, estreia do piano doado pela
Escola de Comunicações e Artes da
USP, com apresentação musical do
professor Eduardo Monteiro e
apresentação da Orquestra Esalq,
que na ocasião celebra 10 anos.
Esalq – Fundada em 3 de junho de 1901, a Esalq é uma instituição pública e gratuita. Já formou mais de 16 mil profissionais
na graduação e titulou mais de
10.500 mestres e doutores. A Esalq
ocupa uma área total 3.825,4 hec-

Gerhard Waller

Instituição é uma das unidades fundadoras da USP

tares (corresponde a 48,85% da
área total da USP), está estruturada em 12 departamentos acadêmicos e disponibiliza aos seus estudantes uma infraestrutura
com praça esportiva, bibliotecas,
museu, moradia, moradia estudantil, 140 laboratórios etc.
A Esalq oferece anualmente
430 vagas em sete cursos de gra-

duação (Administração, Ciências
Biológicas, Ciências dos Alimentos,
Ciências Econômicas, Engenharia
Agronômica, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental). O acesso
às vagas ocorre pelo vestibular da
Fuvest e pelo Sistema de Seleção
Unificada (SiSU). Saiba mais em
www.esalq.usp.br/graduacao.
Pioneira no ensino de pós-

graduação, a Esalq oferece Mestrado e Doutorado em 17 Programas de Pós-graduação. No
rol dos programas de pós-graduação, a maioria é avaliado pela
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) como de excelência e/
ou de nível internacional. Saiba
mais em www.esalq.usp.br/pg .
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DA

COMUNICAÇÃO

Legislativo homenageia comunicadores
Reunião solene na quarta (1) enalteceu papel da área na garantia da democracia e da liberdade de expressão
O trabalho desenvolvido em
Piracicaba por profissionais de
diversas áreas da Comunicação
Social ganhou destaque na Reunião Solene realizada na noite
desta quarta-feira (1), no Salão
Nobre “Helly de Campos Melges”
da Câmara Municipal de Piracicaba. A cerimônia, instituída no
calendário da Casa por meio do
decreto legislativo 27/2018, neste ano, foi proposta pelo requerimento 265/2022, de autoria de
Pedro Kawai (PSDB), parlamentar que também a presidiu.
Na solenidade, profissionais
que se destacaram ao longo do
ano em sete áreas da comunicação social foram homenageados
e receberam, das mãos do parlamentar, quadros alusivos à data:
- Agência Neurônio Adicional
(Comunicação Publicitária), na
ocasião representada pelo seu diretor, Mateus Piffer Jr; - Alexandre Neder (Comunicação Televisão); - Ary Jones (Comunicação
Rádio); - Evaldo Vicente (Comunicação Impressa); - Lilian Geraldini (Comunicação Corporativa);
- Vitor Prates (Comunicação Digital); e - Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal de Piracicaba (Comunicação
Pública), representado, na cerimô-

nia, pela Chefe do Setor de Jornalismo, Rebeca Paroli Mackoul.
Democracia e liberdade de
expressão - Pedro Kawai, após
agradecer a presença dos homenageados, lembrou que a
comunicação, em suais mais
diversas manifestações, é estruturante e constituinte da
própria humanidade: “o que
seria de nós sem a comunicação?”, refletiu o vereador.
Na sequência, ele enalteceu
o papel dos profissionais e meios
de comunicação na garantia da
liberdade de expressão e na manutenção de uma sociedade pautada por valores democráticos:
“A democracia, a transparência, o direito de expor o que penso
e sinto, seja por qualquer meio,
eu ter esse direito, é a comunicação que faz isso. Eu posso falar
para quem concorda comigo e
para quem não concorda também,
mas eu tenho o meu direito de
falar, graças aos profissionais da
comunicação. É por isso que resgatamos aqui, nesta Casa, o dia
do profissional da comunicação.
Mais do que nunca, o poder público deve respeitar, homenagear
e agradecer aos profissionais da
comunicação”, disse o vereador.
Para Rai de Almeida (PT),

vereadora que compôs a mesa da
solenidade, os comunicadores,
de forma geral, passam por um
“momento bastante crítico do
ponto de vista da liberdade de
imprensa e das dificuldades em
notificar determinadas notícias,
correndo riscos de serem tolhidos e até sofrerem represálias.
Mas vocês estão firmes nesta
frente”, destacou a parlamentar.
A voz dos homenageados - O
jornalista e apresentador de diversos programas de televisão e rádio
em Piracicaba, Alexandre Neder,
em discurso feito em nome dos
demais homenageados, definiu o
evento como “a festa da liberdade
de expressão”, e se disse “extremamente honrado” por fazer parte do “timaço reunido nesta noite
pelo vereador Pedro Kawai”.
O orador, após ressaltar o
trabalho e as particularidades de
cada um dos homenageados e de
lembrar de outros grandes nomes
da comunicação piracicabana,
frisou que “essa iniciativa não é
importante apenas para fortalecer a democracia e a liberdade de
expressão, mas para refletir sobre a importância dos veículos de
comunicação na sociedade, especialmente nesse mundo que vivemos, tão focado em brigas, pola-

Davi Negri

Reunião solene comemorativa ao Dia dos Profissionais da Comunicação aconteceu na quarta (1)

rizações, em raiva e em destruição de reputações. É importante,
hoje, aceitarmos essas dificuldades e essas necessidades de debates, mas nunca aderindo ao
fracasso da jogada desleal, do
jornalismo feito nos porões mais
escusos de uma sociedade”.
Lilian Geraldini, que subiu
ao púlpito para discursar em
nome das mulheres profissionais da comunicação, agrade-

ceu aos colegas de trabalho,
parentes e amigos pelo apoio e
incentivo ao longo de sua carreira, e destacou que “trabalhar
com comunicação é desafiador”.
A homenageada, declaradamente uma apaixonada pelo que
faz, definiu a área como “complexa e envolvente”, e acrescentou
que “quem trabalha com comunicação é porque realmente foi tocado por ela. E o que mais me fas-

cina e, certamente fascina meus
colegas aqui, é que ela é feita por
alguém, no caso nós, mas sempre
com foco no outro”, completou.
A mesa da Reunião Solene em
comemoração ao Dia dos Profissionais da Comunicação também
foi composta pelo presidente da
Unimed Piracicaba, Carlos Youssef, e pelo comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Tenentecoronel Alexandre Bergamasco.

L EGISLAÇÃO

M ULHER

Reunião amadurece ideia para campanha contra a violência Vereador conhece lei que institui
Inspirada em um movimento que teve êxito no norte de Portugal e Espanha, a ideia de lançar em Piracicaba uma ampla
campanha de combate a violência à mulher ganhou apoio nesta quarta-feira (1º). Promovida
pela Procuradoria Especial da
Mulher, colegiado composto pelas vereadoras da Câmara, uma
reunião com a participação de
representantes de diversas instituições serviu para amadurecer a proposta trazida pela professora Célia Regina Rossi.
A docente da Unesp (Universidade Estadual Paulista) na
área de direitos humanos compartilhou o que viu quando passou pelos dois países ibéricos,
entre 2017 e 2018: de lojas a bares, cartazes foram afixados com
mensagens para impactar as
pessoas sobre a violência cometida contra as mulheres e explicitar a posição de repúdio dos comércios que aderiram à iniciativa. "Espaço livre de violências
machistas", "Ponto final à violência de gênero" e "Ciúmes = controle = violência" foram algumas
das frases usadas na campanha.
"Lá, aonde você vai, tem um
cartaz. Teve um impacto muito
grande na violência, que regrediu. Envolveu toda a sociedade,
mostrando que ela não admite
isso, e podemos fazer o mesmo
em Piracicaba", disse Célia,
acrescentando ter percebido que
muitas pessoas passaram a privilegiar os comércios que aderiram à campanha. "Escolhiam
comprar lá porque a loja tem uma
preocupação com a violência contra a mulher", exemplificou.
Integrantes da Procuradoria
Especial da Mulher, as vereadoras Rai de Almeida (PT) e Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, reforçaram a
necessidade da campanha em Piracicaba diante do que mostram
as estatísticas da violência de gê-

nero. Rai chamou a atenção para
os 56.098 boletins de ocorrência
referentes a casos de violência sexual registrados em 2021 no país e
para os fatos de que uma mulher
é estuprada no Brasil a cada 10
minutos e 30 sofrem algum tipo
de violência física a cada hora.
"A violência doméstica aumenta sobremaneira em dias de
jogos de futebol, em que bebida
e euforia são agravantes", acrescentou, sobre a alta de 23,7% em
registros de boletins de ocorrência verificada nessas datas. "Os
principais motivos para uma
mulher não denunciar são o
medo e a vergonha de gritar ou
chorar por uma violência, um
tapa, um murro, os olhos inchados. Mas precisamos desse enfrentamento para que os homens
tenham vergonha de fazer isso.
Temos de fazê-los romper com a
violência instaurada", afirmou.
Silvia Morales lembrou que
iniciativas propostas pelo Legislativo para a realização de campanhas contra a violência de gênero
esbarram no entendimento de que
invadem uma competência que
seria exclusiva do Executivo, além
de implicar despesas. A saída para
tirar a ideia do papel, na avaliação
da vereadora, passa pela adesão
de instituições e entidades de classe. "É preciso ter sindicatos, o Sesc,
o Simespi comprando a ideia", ilustrou, citando organizações que estiveram representadas na reunião.
A ideia de lançar a campanha com cartazes afixados em
escolas, unidades de saúde, hospitais, hotéis, estabelecimentos
culturais e arenas esportivas, entre outros lugares, foi aprimorada no encontro com sugestões
dadas pelos participantes. Entre
elas, a de que sejam confeccionados vários modelos de cartazes,
para que o público não se acostume com um único nos diversos
lugares que frequente. Também
foram sugeridas a participação

Guilherme Leite

treino de emergência para crianças
Assessoria parlamentar

Presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP), reuniu-se com o médico
Agnaldo Psicopo para conhecer o programa "Crianças salvam vidas"
Proposta apresentada em reunião promovida pela
Procuradoria Especial da Mulher é de uma ampla
ação com mensagens de impacto em cartazes

das escolas no processo de criação
e a discussão sobre a importância
da campanha já nos setores de recursos humanos das empresas.
Ophir Figueiredo Jr., do Senai, comentou que a instituição
"compra essa ideia na hora", o que
foi reforçado por representantes
de outras entidades do Sistema S.
Ele pontuou que a iniciativa vai ao
encontro de medidas que empresas têm adotado para cumprir os
objetivos de responsabilidade social propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas) e as
normas de ESG (sigla em inglês
para governança ambiental, social e corporativa). Ophir também
defendeu o papel educativo da
campanha. "Precisamos prevenir
esse comportamento. Não é falar
ao cara que bate para 'parar de
bater'. É nunca bater!", distinguiu.
Sueli Chiaranda, da Secretaria Municipal de Governo, elogiou
a presença de representantes dos
setores de serviços, comércio e indústria na reunião, já que, argumentou, são braços que "potencializarão" o alcance da iniciativa.
Laura Queiroz, do Casvi, lembrou
que o envolvimento da Prefeitura
na ação "é fundamental enquanto

realizadora de políticas públicas".
Fernanda Barletta, do Conselho
Municipal da Mulher, observou
que a campanha com cartazes é
necessária para "provocar reflexões" sobre o machismo. Damaris
Verderame, da Acipi (Associação
Comercial e Industrial de Piracicaba), alertou que as consequências da violência contra a mulher
chegam ao mercado de trabalho,
afetando a produtividade das vítimas e gerando afastamentos.
Representantes da Polícia
Militar e da Guarda Civil Municipal também participaram da
reunião. Ficou acertado que cada
instituição terá autonomia para
desenvolver seus cartazes e que
um novo encontro, dentro de 60
dias, será realizado para reunir
as devolutivas trazidas por cada
órgão que aderir à campanha a
partir das discussões que promoverá internamente com seus funcionários. Além disso, mais entidades serão chamadas a aderir
à ação, entre elas a Associação
Paulista de Supermercados, o
setor de construção civil, as secretarias municipais de Educação e Saúde, conselhos municipais e torcidas organizadas.

O presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (PP), esteve reunido
com o médico da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São
Paulo), Agnaldo Psicopo, para discutir sobre a lei 5515/2022, aplicada no município de Araras, que
institui o programa “Crianças salvam vidas”. A reunião aconteceu
na última sexta-feira (27), na sala
de reuniões da Presidência. O
programa dispõe sobre a realização de treinamentos voltados
para estudantes das escolas públicas e privadas para reanimação
e reconhecimento de casos de infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular encefálico (AVC).
O programa determina a
realização de capacitação anual de professores e educadores
para treinamentos de alunos a
partir dos 12 anos de idade para
reconhecimento dessas doenças, acionamento do serviço de
emergência e compressões torácicas. Os estudantes devem
passar por pelo menos dois treinamentos com duração de uma
hora, durante o ano letivo.
Já os equipamentos utilizados nas aulas devem ser de baixo custo, inclusive com incentivo ao uso de materiais recicláveis produzidos pelos próprios
estudantes em oficinas de artes.
Os estudantes que passam pelo
treinamento também devem
aprender noções de responsabilidade social e serem incentivados a treinar outras pessoas.

Além disso, a lei ainda institui no calendário oficial de Araras o dia 14 de setembro como o
Dia Municipal de Reanimação
Cardiopulmonar. O médico justificou que a parada cardíaca súbita fora do hospital com insucesso na ressuscitação cardiopulmonar é a terceira principal causa de morte em países industrializados. Na justificativa do projeto, consta que mais de 70% das
paradas cardíacas súbitas fora
do hospital são testemunhadas
por membros da família, amigos
e pessoas próximas do paciente.
Por esse motivo, existe a necessidade de treinamento da comunidade para providenciar socorro imediato, tendo em vista que
o intervalo de tempo é fator primordial para preservação da vida.
Segundo dados da Socesp, uma
reanimação cardiopulmonar imediata pode dobrar ou mesmo triplicar as chances de uma vítima
de parada cardíaca. Já as crianças seriam o público-alvo do programa por serem mais sensíveis
às instruções, por aprenderem
com facilidade e serem capazes
de disseminar o treinamento.
Depois de conhecer o programa, o vereador Gilmar Rotta determinou à assessoria técnica do
gabinete da Presidência que promova estudos para elaboração de uma
proposta a ser levada ao Executivo.
Outra possibilidade é apresentar a
ideia em forma de indicação, com
o objetivo de instituir um programa semelhante em Piracicaba.
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"Nunca digam que Piracicaba foi
Atenas Paulista", diz historiadora
Injustiças sendo reparadas
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, que alegria em dividir com todos as opiniões e assuntos relacionados ao esporte,
principalmente do centenário e
glorioso XV de Piracicaba. O
“Nhô-Quim” vem com cara
nova, novos personagens, nova
filosofia de trabalho e principalmente tentando resgatar o torcedor raiz, o “verdadeiro” aquele
que “xinga” e aplaude na mesma proporção dentro da mesma partida, sem ter a rotulação
de “PET”, “cativas”, “não sócios” ou qualquer outra denominação dada pelos ex-donos
do clube e os torcedores “profissionais”, agora meu filho, só
restou gralhar mesmo......
Os trabalhos já estão de “vento em popa” e as contratações
chegando para compor o elenco
da copa paulista 2022. Os nomes
até aqui apresentados seguem
uma linha de raciocínio a muito
pedida por todos os que realmente entendem só um pouquinho
de futebol. Atletas jovens, com
potencial e vontade de crescimento na profissão. São jogadores com formação de base muito
forte, experiência em campeonatos similares a copa paulista e
principalmente muito bem recomendados por seus ex-treinadores e pessoas ligadas ao futebol.
Nenhum destes atletas
veio por intermédio de “vídeos” ou somente na “palavra”
de empresários que somente
visam suas comissões e o clube que se “exploda”, não são
profissionais que tiveram acompanhamento de carreira e como
Douglas Pimenta, Cléber Gaúcho e Roanaldo Guiaro vivem e
vivenciam o futebol, sabem já
distinguir o “joio do trigo”.
Em pensar para o desespero de todas as “viúvas” da antiga diretoria, que quem começou tudo isso em grande parte
foi Dr. Renato Bonfíglio, que
trouxe Cléber Gaúcho e Douglas Pimenta como treinadores
do profissional em sua gestão e
Ronaldo Guiaro para coman-

dar a base no tempo que dirigia
o Nhô-Quim. Que coisa não?
Polemico e sem meias palavras, Dr. Renato criou uma legião de amigos e seguidores, mas
trouxe também a carga de não
agradar a alguns, principalmente quem gostava de um “esqueminha” do qual o Dr. não compactuava. Foi o início de uma trama muito bem armada para destituir Bonfíglio do cargo, e conseguiram. Nessa história que qualquer dia contaremos completa,
teve tiros de revolver em sua residência, fogos de artifício jogados
em sua garagem, pichações, ameaças, e a pontuação em grande
escala na imprensa por alguns
“próximos” a seus adversários.
Dr. Renato saiu de cabeça
erguida do Barão, sua trajetória
de acessos e conquistas ultrapassou e muito os episódios polêmicos de sua época. Mesmo estando afastado do clube, ainda que
mesmo não precisasse ainda
continuou ajudando a arrumar
as lambanças da nova gestão do
futebol. A pedido de gente do
bem que já figuravam no clube
iniciando a “renovação” tão sonhada, Renato utilizou de seu
conhecimento e credibilidade no
mundo do futebol principalmente do interior e conseguiu
alguns benefícios para o XV em
competições, que “pasmem” o
ex-diretor não tem nem idéia.
Agora conseguimos olhar
para o clube e ver que realmente algumas injustiças estão sendo arrumados, nomes que foram colocados de lado simplesmente por não assinarem algumas cartilhas voltam para poder fazer com que o clube recomece praticamente do zero no
que se diz a futebol profissional, como foi lá no início dos
anos 2000. Parabéns Dr. Renato Bonfíglio, seu trabalho e
honestidade doados ao XV estão colhendo os frutos, mesmo
que tarde, ainda dá tempo!
Força, Nhô Quim, as pessoas
passam, e sempre vão passar, mas
você velho senhor “É imortal”.

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

"O entendimento é Ateneu Paulista", disse Marly Therezinha Perecin, doutora em
História Social pela USP, ao participar de roda de conversa da Escola do Legislativo
“A polarização na política é
uma manifestação dos velhos conflitos que não foram resolvidos”.
A constatação é da doutora em
História Social pela USP (Universidade de São Paulo), Marly Therezinha Germano Perecin, ao participar da roda de conversa com o
tema: “A Piracicaba do final do
século XIX e início do século XX
nos documentos da Câmara”.
O evento foi promovido no
formato on-line pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de
Piracicaba (SP) - Antônio Carlos
Danelon – Totó Danelon – na tarde desta quarta-feira (1). Participaram como facilitadoras, além de
Marly, a chefe do setor de Gestão
de Documentação e Arquivo do
Legislativo, Giovana Calabria e a
licenciada em História pela Unimep (Universidade Metodista de
Piracicaba), Laura Lima Ribeiro.
O jornalista Rodrigo Alves, chefe do Departamento de Comunicação Social, foi o mediador.
Foram várias as circunstâncias em que a historiadora Marly Perecin recorreu ao acervo da
Câmara Municipal. “Uma delas
foi para obter informações para
elaboração de um estudo sobre o
Matadouro Municipal. Além das
atas eu me interessei pelos ‘maços’ de documentos que estavam no porão, cobertos de bolor, mas eles tinham uma datação que me atraía”, conta Marly.
O objetivo, revela a historiadora, era conhecer Piracicaba
no final da Monarquia e início
da República. “Foram três meses, no porão, com problemas
respiratórios, lendo as maravilhas que eu pude encontrar”.
Responsável pelo setor de
Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara, Giovana Calabria,
disse que Marly Perecin complementa o trabalho do projeto
“Achados do Arquivo”, do Legislativo, “buscando outras fontes”.
“Quando eu cheguei aqui encontrei um acervo muito bem organizado”, lembrou Giovana, fa-

zendo menção ao professor Guilherme Vitti, que era servidor
público e a antecedeu no cargo.
Licenciada em História pela
Unimep, a ex-estagiária, também, do setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara, Laura Lima Ribeiro, transcreveu sozinha o primeiro livro
de eleições da Vila Nova da
Constituição, nome do município de Piracicaba no passado.
A profissional se recorda que
quando iniciou a transcrição, coincidentemente a professora Marly
Perecin estava pesquisando no acervo da Câmara "e até me ajudou com
algumas palavras", disse Laura.
EQUÍVOCOS – O mediador
Rodrigo Alves fez uma provocação
à historiadora do senso comum que
é atribuído à cachoeira do “Véu da
Noiva” do Parque do Mirante.
A professora explica que
quando se fez o ladrão para as
águas do Engenho Central, “os
antigos diziam que era o ladrão
do Engenho e se despenca em excesso por uma escada também.
Mas é uma coisa artificial porque a água deveria penetrar para
girar o engenho do Barão de Rezende. Aquele ladrão de água
passou a ser confundido com a
lenda do véu da noiva. Não tem
nada a ver”, desmitificou.
O mesmo ocorre com Atenas
Paulista e Ateneu Paulista, sendo
que é senso comum a população
comparar Piracicaba com Atenas,
na Grécia. “Eu peço a todos: nunca digam Atenas Paulista para
Piracicaba. Atenas é a capital da
democracia na Grécia e, à época, Piracicaba era terra dos coronéis absolutistas, das tocaias,
das revoluções sociais em disputa na Câmara. E Atenas era o
berço da democracia”, detalha.
O correto, lembra, Marli é atribuir Piracicaba como ateneu paulista, sendo que no começo do século XX a expansão da educação
de primeiro grau tornou o município a cidade mais rica de escolas
do Estado. “Só perdia para a capi-
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Escola do Legislativo promoveu na tarde desta quarta (1) a roda de
conversa "Piracicaba do final do século XIX ao início do século XX"

tal, pois tinha mais escolas do que
Santos, Campinas e Sorocaba. Era
então um centro cultural ateneu”.
200 ANOS DA CÂMARA
- Entre as atividades e festividades do bicentenário da Câmara
Municipal de Piracicaba, haverá,
neste ano, o lançamento da edição
histórica: “Uma Comunidade do
Oeste Paulista (Piracicaba) - Os
duzentos anos de instalação da
Câmara Municipal de Piracicaba, 1822”, de autoria de Marly
Therezinha Germano Perecin.
Para escrever a obra, a autora recorreu, mais uma vez, ao acervo da Câmara de Piracicaba. Nas
memórias, ela tomou conhecimento, por exemplo, de que o capitãomor de Itu, Vicente da Costa Taques Góes de Aranha era uma criatura barroca, colonialista “e um
servidor do rei”. Ela relembra que
ao longo de 25 anos, Góes de Aranha foi capitão-mor de Itu “ e se
julgava um especialista em Piracicaba, que à época era “freguesia”
daquele município. “Foi destituído tempos depois, mas, a exemplo de Antônio Correa Barbosa,
foi um dos fundadores de Piracicaba”, quando a então “Freguesia” estava fadada a desaparecer.
Enquanto a historiadora explanava sobre o trabalho do capitão-mor, Giovana Calabria pro-

jetava a capa do livro “Memórias do Estabelecimento da Nova
Povoação de Piracicaba”, que recebeu alguns reparos da equipe
do setor de Documentação.
DIGITALIZAÇÃO - Um dos
grandes desafios da Câmara Municipal de Piracicaba é a digitalização de seu acervo. Giovana detalha que "o mundo moderno" vai
apresentando seu lado bom e o seu
lado ruim. "O papel a gente sabe o
que fazer com ele. Hoje nós temos
a ata eletrônica que conta tudo,
ela grava do começo ao fim". Porém ela pondera que uma ata eletrônica é mais difícil alguém assistir ao conteúdo por completo.
"Além disso um CD (disco compacto) tem uma data de validade,
mas vamos preservar", concluiu.
O jornalista Rodrigo Alves,
que fez a mediação da roda de
conversa, anunciou que, acima
de tudo, digitalizar o acervo "é
uma questão de transparência", o que permitirá a população acessar o conteúdo de qualquer dispositivo eletrônico.
O vídeo, com a íntegra da
roda de conversa, pode ser visto ao lado esquerdo desta reportagem. Outras informações sobre os eventos da Escola do Legislativo podem ser obtidas no
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.

D INOSSAUROS

"Jurassic World: Domínio" estreia em 4 salas na cidade
Depois de "Top Gun: Maverick", que continua em exibição,
outro "blockbuster" chega às nossas telas com a estreia de "Jurassic World - Domínio", último capítulo da trilogia "Jurassic
World". Para alegria dos cinéfilos, Laura Dern, Sam Neill e Jeff
Goldblum, protagonistas do clássico "Jurassic Park", de Steven
Spielberg, retornam reprisando
seus papéis de 29 anos atrás.
JURASSIC WORLD: DOMÍNIO é a sequência direta de
"Jurassic World: Reino Ameaçado" (2018) e o capítulo final da trilogia iniciada em 2015 com "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros". A novidade nesta
nova aventura é a de reunir, pela
primeira vez, duas gerações de atores da saga dos dinossauros. Chris
Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonistas dos dois longas anteriores, são acompanhados na aventura por Laura Dern (como a Dra.
Ellie), Sam Neill (Dr. Alan Grant)
e Jeff Goldblum (Dr. Ian), protagonistas do primeiro longa da
franquia,assinado por Steven Spielberg, o clássico "Jurassic Park:
O Parque dos Dinossauros", de
1993. Os três reprisam os mesmos
papéis de 29 anos atrás. Também
retorna à saga o ator BD Wong,
que interpreta o inescrupuloso
Dr, Wu desde "Jurassic Park".
A trama aqui ocorre quatro
anos após os acontecimentos do
filme anterior, em que uma conspiração distribuiu espécies de dinossauros geneticamente modificados pelo mundo.O etólogo e exfuncionário do Jurassic World,
Owen Grant (Chris Pratt) e sua

namorada e ex-gerente do parque,
Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) tentam retomar o controle
dos dinossauros, que agora circulam livre pelo mundo humano.
Contudo, nem todos répteis conseguem viver em harmonia com a
espécie humana, trazendo problemas grandes. .Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se
os seres humanos continuarão
sendo os principais predadores. Os
humanos agora precisam aprender a dividir o planeta com as criaturas mais temíveis e lendárias
de todos os tempos, ressignificando a própria existência e fugindo
de perigos constantes que ameaçam a civilização. Claire e Owen se
envolvem nessa problemática e
buscam uma solução, contando
com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros que retornam da aventura de 1993 e despontam como uma atração a
mais nesse belo filme repleto de
ação e que dá um show de tecnologia. À exemplo de "Top Gun:
Maverick", será um dos campeões
de bilheteria em todo o mundo.
Com 2 horas e 26 minutos
de duração é o filme de maior
metragem de toda a franquia. A
direção é do mesmo Colin Trevorrow de "Jurassic World: O
Mundo dos Dinossauros".
NÃO ESTREIAM - Embora
constem na programação do cine
Araújo para estreia neste final de
semana em suas salas de cinema,
dois filmes não chegam aqui: a
comédia nacional "45 do Segundo
Tempo" e o drama francês "Está
Tudo Bem". O primeiro é uma

Fotos: Divulgação

No último filme da trilogia Jurassic World, os dinossauros agora
vivem - e caçam - ao lado dos humanos em todo o mundo

Mais velhos, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum voltam
à saga jurassíca reprisando seus papéis de 29 anos atrás

comédia dramática dirigida por
Luiz Villaça na qual três amigos de
colégio , que não se viam há 40 anos,
se reencontram para recriar uma
foto histórica tirada durante a inauguração do metrô de São Paulo em
1974. Agora eles discutem suas crises existenciais, envelhecimento e
os caminhos da vida de cada um.
Os três amigos são vividos por Tony
Ramos, Cassio Gabus Mendes e Ary
França. "Está Tudo Bem", do diretor francês François Ozon, é um

drama baseado no romance biográfico da autora Emmanuèlle Bernheim (1955-2017), "Tout S'Est Bien
Passé".Na trama, um idoso de 85
anos que sofreu um AVC pede
ajuda à filha para acabar com a
própria vida. Assustada com o
desejo do pai, ela conversa com
sua irmã para decidir se aceita a
ideia ou tenta convencê-lo a mudar de opinião. Os protagonistas
são Sophie Marceau, André Dussollier e Geraldine Palmas.
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Prefeitura e Raízen fazem
parceria para manutenção
de estradas rurais
Estradas da região do Canal Torto (PIR 011W e PIR 017/290) serão beneficiadas
A Prefeitura de Piracicaba,
representada pela Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento), e Raízen se reuniram na terça-feira, 31, para fechar parcerias para manutenção
dos pontos mais críticos das estradas da região do Canal Torto
(PIR 011W e PIR 017/290). De
acordo com a secretária da Sema,
Nancy Thame, o trabalho deve
começar amanhã, quinta-feira,
02/06, a depender da pausa da
chuva, e deve durar uma semana.
As estradas somam 7,8 quilômetros de extensão. A Raízen
disponibilizará um caminhãopipa e uma motoniveladora e
ajudará com o transporte do
material utilizado, fornecido
pela Sema, que será lajão britado e agregado reciclado. A secretaria também utilizará o rolo
compactador nos trabalhos.
A decisão de parceria foi tomada principalmente em decorrência do início da safra de canade-açúcar, onde o intenso tráfego de caminhões acaba impactando a estrada, prejudicando
moradores das redondezas.
“Essa força-tarefa da Sema
com a Raízen busca reparar pontos mais urgentes de reparos, mas
a manutenção recorrente será
mantida. Em todos os programas

David Munhoz/SEMA

Estrada do Canal Torto terá reparos em pontos críticos

da secretaria temos feito muitas
parcerias e contato com instituições e empresas do setor, para
conseguir viabilizar as ações com
mais força e eficácia”, ressalta.
RECURSOS ESTADUAIS - A estrada do Canal Torto
já será contemplada com a manutenção por meio de programa
estadual. No mês de março, o

prefeito Luciano Almeida assinou o Termo de Convênio com a
SAA (Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São
Paulo) para a implementação do
programa Cidadania no Campo
- Rotas Rurais (Novo Melhor
Caminho), que fará a manutenção de 3,27 quilômetros da estrada do Canal Torto (PIR 011W)

e 3,62 quilômetros da estrada do
Paredão Vermelho (PIR 290).
A recuperação desses 6,8
quilômetros tem previsão de início ainda neste primeiro semestre de 2022. A Sema inscreveuse no programa no final de janeiro, quando recebeu a visita de
representantes da SAA, e desde
então aguardava a aprovação.

FALECIMENTOS
SR. GERALDO PAULO SANDALO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 87 anos, filho
dos finados Sr. Jose Sandalo e
da Sra. Maria Danelon. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

da Sra. Ana Maria Mucilli, já falecida, era casada com o Sr.
Juscelino Alves dos Santos;
deixa os filhos: Leticia Aparecida Mucilli Santos e Leonardo
Tadeu Mucilli Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala 07, para o Cemitério
Araçá na cidade de São Paulo/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

contava 27 anos, filho do Sr. Alziro dos Santos Silva e da Sra.
Elisangela Pereira dos Santos,
era casado com a Sra. Mirian
Zenilda Lima da Silva; deixa a
filha: Lara Rocha Carvalho. Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 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 ROBERTO ALCARDE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Alcarde e da Sra. Maria Aparecida
Alcarde, era casado com a Sra.
Maria de Lourdes Rodrigues
Alcarde; deixa as filhas: Adriana Cristina Alcarde e Daniela
Alcarde Braga, casada com o Sr.
Carlos Cesar Braga. Deixa os
netos: Marina e Murilo, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório da Saudade, sala 04, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CREUSA CORREA DE ALMEIDA LOPES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59
anos, filha dos finados Sr. Manoel Correa de Almeida e da Sra.
Mariza Gomes Correa, era casada com o Sr. Jose Ademir
Lopes; deixa os filhos: Rodrigo
Maciel Lopes; Rosiane Cristina
Lopes e Regiane Renata Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, sala “D”, para o
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. THEREZINHA ADÃO SERAFIN ANTONIO faleceu ontem, nesta cidade, contava 87
anos, filha dos finados Sr.
Francisco Adão Serafin e da
Sra. Anezia Geraldo Serafin,
era viúva do Sr. Alcides Antonio; deixa o filho: Carlos Fernando Antonio. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “07”, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANDREIA MUCILLI SANTOS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 49 anos, filha

JOVEM LUCAS HENRIQUE DOS
SANTOS SILVA faleceu anteontem, na cidade de Capivari/SP,

SR. ODAIR RUBIA faleceu ontem, nesta cidade, contava 61
anos, filho do Sr. Felipe Rubia e
da Sra. Antonia Ferreira Rubia,
era casado com a Sra. Andrea

Rodrigues Pereira; deixa os filhos: Paulo Henrique Rubia,
casado com a Sra. Bianca Toledo Piovesan; Fabiola Pereira
Rubia, casada com o Sr. Ivan
Luiz Rodrigues Kantovitz; Rafael Danilo Rubia; Hugo Muriel
Borges; Felipe Pereira Rubia;
Rafaela Pereira Rubia e Ana
Paula Rubia, viúva do Sr. Genildo Batista de Oliveira. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLEUSA CAMPITELI PESSINATTO faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Jaime
Campiteli e da Sra. Filomena
Garcia Campileti, era viúva do
Sr. Agenor Tadeu Pessinatto;
deixa os filhos: Rafael Aloyse
Packer e Rogerio Aparecido
Packer. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados efetivos do GRÊMIO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DE PIRACICABA a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária, a qual será realizada nas
dependências do Grêmio dos Economiários Federais de Piracicaba, sito a Rua Fioravante Cenedese, 1.677, bairro de Ártemis,
Piracicaba-SP, no dia 18 de Junho de 2022 (sábado), em PRIMEIRA chamada às 10h00, com presença de 50% (cinquenta
por cento) mais um dos associados ou, não sendo atingido
referido quórum, em SEGUNDA chamada às 10h30, com a presença de qualquer número de associados, com a finalidade de
deliberarem sobre a seguinte pauta do dia:
1) Prestação de contas referente ao exercício de Julho de 2019
a Junho de 2022;
2) Eleger os membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal para o triênio Julho de 2022 a Junho de 2024;
3) Reingresso da ex-associada Eliete Rossi ao quadro de associados do GRÊMIO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DE PIRACICABA, conforme decisão judicial digital nº 101646315.2017.8.26.0451 do TJSP.
4) Outros assuntos de interesse da Associação.
Piracicaba/SP, 03 de Junho de 2022

FALECIMENTOS
SRA. GENAINA RIBEIRO DA
SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 60
anos de idade e era viúva do
Sr. Pedro Honorato da Silva.
Era filha do Sr. Waldemar Ribeiro e da Sra. Osmarina Costa
Freitas, falecidos. Deixou os
filhos: Anderson Ribeiro da
Silva; Thaisa Ribeiro da Silva;
Vanessa Ribeiro da Silva. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Vila Rezende sala - 02, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. AMELIA PASSUELLO DELEÃO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 93
anos de idade e era viúva do
Sr. Laurindo Deleão. Era filha
do Sr. João Passuello e da
Sra. Albina Zanetti, falecidos.
Deixa os filhos: Maria das Dores Deleão Gomes; Ana Madalena Deleão, já falecida; Ines
Lucia Deleão Bachiega; Lourdes Aparecida Deleão Fran-

cisco; João dos Santos Deleão; Antonio Donizete Deleão;
Jose Carlos Deleão; Teresa
Elisabete Deleão da Silva;
Marta Rosana Deleão Henrique. Deixa ainda Genros, Noras, Netos e bisnetos. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e seu sepultamento deuse ontem as 14:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DOMINGOS JODAL faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade
e era casado com a Sra. Elisete Sueli Campagnol Jodal.Era
filho dos finados Sr. João Domingues Jodal e da Sra. Carmen Garcia Jodal. Deixa os filhos: Fernanda Alessa Campagnol Carvalho de Oliveira;
Marcio Fernando Jodal, já falecido; Manoela Maria Jodal; Fabiana Leticia Jodal; Mackson
Cleber Jodal.Deixa ainda Genro, Nora, netos e demais parentes. O seu sepultamento

deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende
sala - 02, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JUVENTINO DE SOUZA BELEMEL faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 69 anos
de idade e era casado com a
Sra. Aparecida Maciel dos Santos Belemel. Era filho do Sr. Altino Ferreira Belemel e da Sra.
Donalita de Souza Belemel, falecidos. Deixa os filhos: Jovanildo Maciel dos Santos; Bea-

Atenciosamente,
triz dos Santos Belemel; Marinalda dos Santos Belemel;
Marinalva dos Santos Belemel;
Lucimar dos Santos Belemel;
Julia dos Santos Belemel;
Sandra dos Santos Belemel;
Rosineia dos Santos Belemel;
Luciana dos Santos Belemel
Rocha. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem ás
16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
Charqueada, seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

ROVILSON RIBEIRO
Presidente da Diretoria Executiva do Grêmio
dos Economiários Federais de Piracicaba

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
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Esta publicação custou R$ 336,30 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 460,20 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 256,65 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 300,90 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 451,35 aos cofres públicos
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