DEBATES
O maior desserviço que um
candidato a qualquer cargo faz
ao seu eleitoral é fugir dos debates ou que seja um debate público. E, ao mesmo tempo, desserviço também é ir ao debate e,
pura e simplesmente, agir com
provocações e não com ideias,
com projetos. É bom que todos
os eleitores fiquem atentos a isso.
Edição: 14 páginas
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Trabalho infantil é tema de
entrevistas na Educativa FM
Profissionais da rede socioassistencial serão entrevistados dias 7, 9 dia 13 de
junho; 12 é comemorado o Dia Mundical de Combate ao Trabalho Infantil
Em referência ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, instituído em 12 de junho pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2002, a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) em parceria com a rádio Educativa FM,
realiza entrevistas sobre o tema
nos dias 07, 09 e 13/06, sempre
das 8h40 às 9h15, com profissionais da rede socioassistencial. As
entrevistas fazem parte da programação da Prefeitura, realizada
por meio da Smads, com ações de
enfrentamento à violação de direitos de crianças e adolescentes.
Hoje (7), os convidados Fernando Camargo, sociólogo e mem-

bro do setor de Vigilância Socioassistencial da Smads, e Natália
Guimaro, psicóloga do departamento de Proteção Social Especial
da Smads, abordarão questões relacionadas às ações de enfrentamento do trabalho infantil, diagnóstico do município e as novas formas de trabalho infantil
instauradas com a pandemia.
Na quinta (9), será a vez do
técnico de segurança do trabalho
do Cerest, Marcos Hister e Miulaine Cardoso, conselheira tutelar. Na oportunidade, a abordagem ao tema trará as consequências no desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como,
o impacto na saúde, a garantia

de direitos, o papel da rede de proteção na erradicação do trabalho
infantil e os canais de denúncias.
No dia 13/06, próxima segunda-feira, as entrevistadas serão Lígia Angelocci, coordenadora do Serviço Especializado em
Abordagem Social (Seas) e Rosimeire Bueno Jorge, técnica de referência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).
Os assuntos discorrerão sobre os
desafios no enfrentamento do
trabalho infantil e a importância
da rede socioassistencial e intersetorial para o atendimento de
crianças, adolescentes e suas famílias. Os ouvintes poderão participar com perguntas aos entre-
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vistados, via WhatsApp da rádio
Educativa FM (19) 3433-4430.
PROGRAMAÇÃO – A Prefeitura, por meio da Smads, realiza durante todo o mês de junho,
ações relacionadas ao trabalho infantil, com crianças, adolescentes,
jovens e idosos nos Serviços de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, Centros de Referência de
Assistência Social (Cras), Programa Criança Feliz, entre outros.
No dia 23/06, a partir das
8h30, acontece também o Seminário Municipal de Enfrentamento ao
Trabalho Infantil, no auditório do
Sesc Piracicaba. O evento contará
com a palestra O Trabalho Infantil
nas Ruas, Desafios para a sua Er-
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PIRACICABANA É BRONZE
Com a presença da ginasta
piracicabana Nicole Pircio (a
segunda da esquerda para a
direita na foto), revelada no
Programa Desporto de Base
(PDB) da Prefeitura de Piraci-

caba, a seleção brasileira fez
história no último domingo
(5), na Itália, ao conquistar a
medalha de bronze na etapa
de Pesaro da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A8

EEP — O coordenador do evento e do curso de Engenharia de Produção da EEP, André
de Lima, que acontece nesta terça na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP). A12

A5

radicação, ministrada pelo sociólogo e cientista político, João Jeronymo de Aquino Neto e Alessandra
Tavares; com mediação de Maithe
Setin, psicóloga do Instituto Formar,
e Rosimeire Jorge. Os interessados
podem se inscrever a partir de amanhã, 07/06, no Portal do Sesc https:/
/www.sescsp.org.br/programacao/
o-trabalho-infantil-na-ruadesafios-para-sua-erradicacao/.
Durante o seminário haverá,
também, apresentações culturais
com o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e Instituto Formar, exibição de vídeos sobre o
tema, rodas de conversa e oficina
de grafite para crianças e adolescentes, com a Casa do Hip Hop.

VacinaPira
libera
4ª dose:
acima de 50
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu ontem
(6) agenda para vacinar com a
4ª dose (2ª dose adicional) as
pessoas com 50 anos ou mais que
tomaram a 3ª dose (1ª dose adicional) há, pelo menos, quatro
meses. O agendamento deve ser
feito no site VacinaPira (https:/
/vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). Para se
vacinar contra a Covid-19, é necessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF,
comprovante de residência em
Piracicaba e comprovante de vacinação com as doses anteriores.
5ª DOSE – No mesmo horário
também será aberta agenda para
vacinar com a 5ª dose (3ª dose
adicional) idosos com 60 anos ou
mais com imunossupressão grave que tomaram a 4ª dose há,
pelo menos, quatro meses.
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"In Extremis"

A Rainha e Joãozinho
Dignidade Humana e Direitos de Cidadania
Adelino Francisco
de Oliveira

P

ara que a democracia não seja
apenas um conceito abstrato, uma
palavra vazia, sem nenhuma relação com a
realidade objetiva da
vida, torna-se necessário que os
direitos de cidadania sejam garantidos para todos e todas de
maneira efetiva. Os direitos devem se fazer presentes nas dinâmicas mais cotidianas dos
afazeres das pessoas, tornando a jornada existencial amparada, protegida e plena de possibilidades. Trata-se de garantir todos aqueles direitos que
sustentam a vida, de modo que
ela seja sempre abundante.
O ponto de partida para se
garantir os direitos de cidadania consiste no reconhecimento
de que cada pessoa, em sua singularidade histórica, é portadora de dignidade humana. Essa
é uma condição inalienável. A
dignidade humana não é algo
que se ganha ou mesmo que se
conquista, nem muito menos é
uma conceção de algum poder.
O simples fato de pertencer à es-

pécie humana já confere à pessoa a dignidade de ser gente. Portanto, a dignidade humana não é algo também que possa ser perdido. Todos e todas somos portadores de
uma dignidade humana fundamental.
Mas a dignidade humana
tem sido profundamente desrespeitada, não sendo realmente reconhecida. É preciso ressaltar que mesmo em situações
aviltantes, que desconhecem e
violentam a condição humana,
a pessoa continua tendo sua
dignidade. A pobreza é uma situação social que se levante contra a dignidade humana, negando à pessoa o acesso aos direitos
de cidadania. Por isso, em uma
sociedade efetivamente democrática não pode existir injustiças sociais, que lançam a pessoa
na vulnerabilidade da pobreza.
Reconhecer que toda pessoa
traz, desde sua natureza, a dignidade humana é o passo fundamental para se superar todas as
formas de opressão, exploração e
preconceitos. Todos e todas, marcados pelas diferenças e especificidades humanas, são iguais em

É o momento de
construir uma
sociedade que
tenha como
fundamento a
justiça e o direito
dignidade, logo devem ter acesso
a todos os direitos de cidadania.
A dignidade coloca todas as pessoas, com suas diferenças, como
iguais, no mesmo patamar de humanidade. Expressões de racismo, por exemplo, representam a
negação de uma dignidade humana absoluta e universal.
A sociedade somente alcança
a democracia, em um sentido forte e amplo, quando constrói condições estruturais para que todas
as pessoas, sem nenhuma exceção,
tenham a dignidade humana reconhecida, em uma existência plena em direitos. O próprio reconhecimento da dignidade humana
não pode ser também letra morta, uma mera retórica vazia e sem
conexão com a vida cotidiana.
Quanto mais ampla e larga
for a concepção de vida, mais direitos precisam ser garantidos.
Essa é a dialética da democracia: garantir que todas as concepções de existência tenham le-

gitimidade e reconhecimento no
conjunto da sociedade. A democracia não condiz, então,
com visões fechadas de existência, presas a modelos fixos, estáticos de comportamentos. A
complexidade e potência que é a
vida humana, pede compreensões sociais abertas e dinâmicas.
Já existe uma vasta teoria,
muitas leis, acordos firmados
e cartas de compromisso que
fundamentam a compreensão
sobre a dignidade humana e
sobre a própria democracia.
Agora é hora de tornar tudo
isso uma realidade efetiva! É
tempo de lutar pelos direitos de
cidadania! É o momento de construir uma sociedade que tenha
como fundamento a justiça e
o direito, no pleno reconhecimento efetivo da dignidade inerente a toda pessoa humana.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor
no Instituto Federal,
campus Piracicaba;
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião; adelino.
oliveira@ifsp.edu.br;
@Prof_Adelino_;
professor_adelino

Reflexão do nosso papel ambiental
Alex Gama Salvaia

C

inco (5) foi o Dia
Mundial do Meio
Ambiente e apesar de clichê, tenho o
dever de ofício de escrever sobre o tema.
A experiência que
tenho vivido com essa
temporária condição
de servidor público, responsável
pela Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, sem dúvida alguma, pode ser descrita
como única e desafiadora.
Única porque jamais imaginei ou almejei ocupar um cargo
público, principalmente um cargo de confiança, a convite, primeiramente, de um amigo.
Desafiadora, pois não tenho
formação na área e tenho aprendido incontáveis lições diariamente, vindas dos servidores de
carreira e comissionados com
formação ambiental, de amantes
do meio ambiente, dos órgãos de
fiscalização ambiental, como Cetesb, Comdema, Polícia Militar
Ambiental, o Ministério Público,
por meio do Gaema e Promotoria
do Patrimônio Público, dentre outros importantes atores deste universo, como um simples cidadão
que se dedica a cuidar de nossa
cidade de maneira gratuita.
Em nossa rotina, vamos do

mais triste cenário, ao
maior êxtase e não há
nenhum dia igual ao
outro. Não há rotina,
nem marasmo. Todos
estão pedindo urgência
no atendimento de seu
pedido e muitos não assimilam bem uma resposta negativa.
Mas também passamos a receber diversos elogios e
agradecimentos através das redes
sociais e até mesmo pelo 156! E olha
que antes a Sedema recebia mais
de 700 pedidos por mês via 156, a
maioria para o setor de arborização (poda e retirada de árvore),
mas tais pedidos eram simplesmente ignorados e arquivados. Hoje,
todo mês estamos atendendo os
pedidos novos e um pouco do saldo de não atendimentos de 2020.
Em resumo, apesar dos diversos motivos para deixar o Poder
Público — todos os dias me pego
pensando: “o que estou fazendo
aqui?”—, tenho alguns bons motivos para não encerrar essa jornada, sem antes contribuir para
a concepção de um legado.
Tenho uma filha que hoje
tem 9 anos de idade e minha
maior motivação é um dia ela
saber que o pai não foi mais uma
pessoa que passou por este planeta, sem deixar sua marca,
uma contribuição que vai per-

Pense você
também e venha
para o time dos
que amam o
planeta. Afinal,
não há um plano
B para ele!
manecer após a morte, ou mesmo
que permita ser bem lembrado.
Apesar de podermos atingir
isso na iniciativa privada, entendi que essa oportunidade amplifica consideravelmente o poder
de efeito desse propósito.
Assim, todos os dias sigo
construindo esse ambiente e conto com a incansável e incondicional colaboração de todos os servidores lotados na Sedema, os
quais, desde o início, compraram
a ideia e estão rompendo com as
travas do passado e passando a
agir de modo proativo e assertivo, melhorando continuamente.
Agora, já que o tema diz sobre reflexão, quero aqui fazer
uma confissão: eu não dava muita importância às questões ambientais e não acreditava que nossas ações individuais, pudessem
fazer a diferença (positiva ou negativamente) para o planeta como
um todo. Jogava papel no chão e
nunca pensei em preservar nada.
Não há nada de sábio nisso.

Como já mencionei em um artigo anterior, aprendi que há três
tipos de pessoas no mundo: o tolo,
o inteligente e o sábio. O tolo erra e
não aprende. O inteligente erra e
aprende com o próprio erro e o sábio vê o tolo e o inteligente errando
e aprende com o erro dos outros.
Isto posto, aprenda com
meus erros e se importe mais
com o meio ambiente. Pequenos
gestos podem fazer a diferença,
quando uma coletividade passa
a se comportar melhor.
Não seremos sábios o
tempo todo, mas não podemos nos permitir ser tolos em
nenhuma circunstância.
Quer saber a maior? É mais
legal pensar de forma preservadora. A gente percebe que dá pra conciliar sustentabilidade com desenvolvimento econômico e assim
como é boa a sensação de entrar
em casa após a termos limpado, é
agradável a sensação de passar
por um lugar que antes era degradado e agora está limpo e bonito.
Pense você também e venha para o time dos que
amam o planeta. Afinal, não
há um plano B para ele!
———
Alex Gama Salvaia, advogado, mestre em Direito, secretário de Defesa do Meio Ambiente
de Piracicaba (Sedema)

Pedro I, o compositor
José Renato Nalini

I

mpressionante o
desconhecimento
dos brasileiros em
relação ao seu primeiro
Imperador. Pedro I foi
um gênio. Nosso complexo de “vira-lata” costuma contemplar uma
caricatura do jovem filho de D. João VI, também de certa forma ridicularizado. Fala-se
mais em suas aventuras, do que
em suas incríveis proezas. Pensese que esse príncipe, que falava
muitos idiomas, conseguiu fazer a
independência do Brasil, sem conflitos. Era poeta, redigiu uma belíssima Constituição – a de 1824 –
fez de sua filha Maria da Glória a

Rainha de Portugal e
era notável compositor.
Ao escrever sobre
sua coroação, o Monsenhor Guilherme Schubert estranha não encontrar notícias sobre a
música executada durante a cerimônia. Pedro I compôs o “Hino à
Independência”. O autógrafo está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Imperador escreveu um “Te Deum”,
enquanto era Príncipe da Beira, e
o dedicou ao pai, D. João VI.
Também compôs um “Credo”, muitas vezes executado sob
o título “Credo do Imperador”,
um motete a São Pedro de Alcântara e uma sinfonia.

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO: Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

Os brasileiros têm
inúmeros motivos
para celebrar
seu primeiro
Imperador
Imperador,, de
quem a nação
deveria ter
infinitas saudades
Todavia, embora descrita em
detalhes a solenidade da coroação, inclusive com o registro de
todos os seus partícipes e oficiantes, nada se fala sobre a música. Era Mestre de Capela o Padre
José Maurício Nunes Garcia, o
que é comprovado pela folha de
pagamento do último quarto de
1822, pela qual o padre compositor recebeu uma côngrua de cento e cinquenta e seis mil réis.
Teria Pedro I escrito alguma peça especial para tão importante ocasião? Se não teve condições de compor, já que assoberbado com a consolidação do

novel império, qual teria sido a
música executada naquela sagração litúrgica, expressão concreta da subsistência da teoria
do direito divino do monarca?
É uma tarefa para pesquisadores da música brasileira,
como o Maestro Júlio Medaglia, que menciona a excelência dos músicos dos tempos da
colônia e do Império, de igual
dimensão em importância, ou
até superiores aos europeus.
De qualquer forma, os brasileiros têm inúmeros motivos
para celebrar seu primeiro Imperador, de quem a nação deveria ter infinitas saudades.
———
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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Cecílio Elias Netto

C

onfesso não
conseguir enxergar o mundo sem a Rainha Elizabeth. Chegando
aos 70 anos de seu
reinado, ela, desde o
pós-guerra, é coautora de nossa história.
Chamam-na de “Avó da Europa”. Melhormente, penso eu,
deveria ser reconhecida como
“Avó do Mundo”. Pois sua influência pairou sobre as nações
em todas essas décadas. Tem
sido amada, respeitada, reconhecida como personalidade da
qual fruem sabedoria, nobreza,
prudência, cordialidade.
Considero-me absolutamente suspeito para emitir qualquer
juízo sobre a monarquia inglesa.
Espiritualmente, sinto-me como
súdito dela desde os tempos do
Rei Artur e dos Cavaleiros da
Távola Redonda. Cresci lendo
histórias deles. Quando Elizabeth foi consagrada rainha, vivia,
eu, os meus tenros 12 anos, no
início do então curso ginasial do
Colégio Dom Bosco. Os padres
não, lá, muito simpatizavam com
a nova rainha, subordinados,
ainda, às questões religiosas.
Maldiziam de Henrique VIII,
ancestral de Elizabeth que rompera com o Vaticano. Ao mesmo
tempo, porém, os fundamentos
da língua inglesa, que nos ensinavam, tinham a história, o sotaque, os cacoetes britânicos.
Admito escancaradamente:
tenho inveja da monarquia britânica. Não sei se há doçura em
inveja, mas a minha – sinto-a
assim – é uma doce inveja. E,
agora, fortalecida pela imensa
vergonha com que a “famiglia”
do tal capitão cobre o Brasil. As
grosserias, as mentiras, as malandragens, a incivilidade, as
vulgaridades, a incompetência, a
filosofia de caserna e de taberna,
a falta de pudor – como isso
tudo dói ainda mais diante das
celebrações dos ingleses por sua
milenar monarquia. Fico envergonhado. E com pena de
nós, brasileiros, que, em nossa
história, tivemos a nobreza, a
cultura, a dignidade, a honradez de D. Pedro II. E que foi
deposto justamente por grosserias de coturnos militares, ainda ecoando no solo deste país.
Acredito num Brasil monárquico-parlamentarista. Pois,
creio, com convicção plena, numa
alma brasileira nostálgica da mo-

narquia. Até hoje, cultuamos a nobreza, a
realeza criando e admirando ídolos a que
demos títulos de reis:
Rei Roberto Carlos,
Rei Pelé, Rei Momo,
Rei da Soja, Rei dos
Ladrões, Rainha do
Carnaval, Princesa do
Oeste, Princesinha do
Mar. O próprio exército brasileiro tem nostalgia monárquica:
seu patrono é o Duque de Caxias. E condes e duques e barões.
Que ainda sobrevivem entre
nós, aqui mesmo, em Piracicaba; Barão e Baronesa de Serra
Negra, Barão e Baronesa de Rezende, Barão de Piracicamirim.

Admito
escancaradamente:
tenho inveja da
monarquia
britânica
Insisto: sonho com um país
construído em bases dignas, civilizadas, que se inspirasse na
aretê grega, socrático-aristotélica. É o significado da virtude,
da excelência, um governo dos
melhores e mais qualificados e,
também, uma concepção de sociedade onde as ações humanas revistam-se dessa grandeza moral. É óbvio que uma deturpada monarquia pode mergulhar na tirania. Da mesma
forma, a corrupção da democracia redunda na desordem e
anarquia. É o desafio mais do
que milenar de todos os povos
em busca de seu caminho.
Penso ainda nisso, mesmo
sabendo não ter mais tempo sequer para ver este nosso grandioso país recuperar-se do caos a
que foi atirado. Penso em Joãozinho Orleans e Bragança como
monarca brasileiro, vivendo a
vida lá em Petrópolis, dando festas, criando romances para assanhar veículos de comunicação
e redes sociais. Não haveria espaço para “famiglias” de políticos medíocres. Comentaríamos, então, as fofocas da Corte, os vestidos das princesas. Um
Brasil, pois, de conto de fadas.
Sonho em vez de pesadelo.
Até a corrupção seria diferente. Vestiria roupa de
gala. Sem coturnos.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Dissolução parcial
de sociedade

A

dissolução parcial de sociedade ou a resolução da
sociedade, em relação a
um sócio, como chama o Código
Civil, pode ser causada: a) vontade dos sócios; b) morte de sócio; c) retirada de sócio; d) exclusão de sócio; e) falência de
sócio; f) liquidação de quota a
pedido de credor do sócio.
Na dissolução parcial da sociedade, por deliberação dos sócios, com a saída de um deles,
apurando-se haveres, via de regra, não costuma haver conflitos entre interessados.
Quando falece sócio de sociedade contratual, os sucessores (herdeiros ou legatários)
não estão, em nenhuma hipótese, obrigados a ingressar na
sociedade, podendo requerer
dissolução parcial, para receberem o valor da participação societária. Se a sociedade for de
pessoas, podem os sucessores
do sócio morto ingressar na
sociedade, se nenhum dos sócios sobreviventes se opuser.
Inexistindo conflito de
interesses, a sociedade
deve permanecer, com a
quota do de cujos transferida para quem o suceder.
A exclusão de sócio é causa
de dissolução parcial. Quando
tem por causa a exclusão de
sócio, a dissolução pode ser judicial ou extrajudicial, em função de variáveis diversas.

A falência de sócio, também,
dá ensejo à dissolução parcial da
sociedade contratual, vez que a
lei determina, nesse caso, a apuração dos haveres do falido, para
pagamento à massa (Código Civil, artigo 1.030, § único).
Deve-se observar que esses
casos de dissolução parcial não
se aplicam a todas as sociedades contratuais, pois a sociedade limitada pode estar sujeita, supletivamente, à Lei
das Sociedades Anônimas.
O CPC de 2015 disciplina a
ação de dissolução parcial de
sociedade, como procedimento especial, podendo ter por objeto, alternativa ou cumulativamente, a dissolução parcial
em relação a sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso.
A dissolução de fato de sociedade empresária é mais comum, do que seria desejável.
Ao invés de observar o procedimento extintivo, previsto em
lei, limitam-se a vender o acervo, encerrar as atividades e se
dispersarem – é o conhecido
“golpe na praça”. Responderão pela liquidação irregular.
———
Frederico Alberto Blaauw, mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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Tom Cruise “Top Gun”
José Osmir
Bertazzoni
AUDIÊNCIA DECIDIU
A Taça “Libertadores da
América” voltará para a Globo
que fechou para o período 2023/
26. Segunda a Conmebol, a competição sul-americana foi negócio bom apenas para o SBT que
marcou pontos altos, contudo,
patrocinadores parceiros dos organizadores alegaram perda de
telespectadores. No SBT os jogos
aconteceram na parte final de
2020, mais 2021/22. A justificativa para nova mudança foi não
só necessidade de melhor oferta
financeira, mas também o tama-

nho da audiência, na televisão
brasileira aferida pela Kantar
Ibope Media: cada ponto em São
Paulo equivale a 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos. Em
2020, a Globo anunciou a quebra do contrato e a Conmebol
cobrou multa de U$$ 120 milhões
(R$ 660 milhões) que foi parar
na justiça. Agora, antes do julgamento, as partes anunciaram um
acordo que inclui a volta da “Libertadores” na emissora carioca.
A Globo, no entanto, continua
sem o Paulista, Carioca, Copa
América e a Champions Leage.

EXPANSÃO
A expansão da produção
de trigo nos estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil
foi tema de audiência pública
na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal. O assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), Tiago Pereira, participou do encontro e afirmou que
o trigo é uma cultura tipicamente cultivada no Sul do país,
por se adaptar bem ao clima
frio, mas recentes pesquisas da
Embrapa mostram que é possível a tropicalização do cereal.

Abastecimento (Conab) promoveu mais uma rodada de leilões
para aquisição de 254.880 quilos de açúcar cristal, 81.900 latas de óleo de soja refinado de
900ml e 39.136 quilos de feijão
comum cores. O objetivo é a
composição de cestas de alimentos destinadas a famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional nos
estados do Amazonas, Roraima,
Rondônia e Santa Catarina.

FATURAMENTO
Os maiores volume e preço
dos produtos do agronegócio
brasileiro exportados nos primeiros quatro meses de 2022 garantiram um forte aumento no faturamento do setor. Pesquisas
do Cepea (Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, realizadas
com base em dados da Secex
(Secretaria de Comércio Exterior) mostram que, de janeiro a
abril de 2022, o volume exportado pelo agronegócio nacional
cresceu 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
CÓDIGO FLORESTAL
O diretor do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Pedro Alves,
informou que o governo federal
criou o Plano Nacional de Regularização Ambiental (RegularizAgro), para atender ao Código
Florestal. Nesse cenário, 72% dos
produtores rurais do país já declararam o perfil de uso do solo
e cerca de 18% dos registros do
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
já tiveram algum tipo de análise.
TRIGO
O clima da Argentina pode
não ser muito favorável para a
cultura do trigo, segundo informações da TF Agroeconômica.
De acordo com a Bolsa de Valores de Rosário, as condições esperadas para os próximos meses são as mesmas de 2020,
quando os rendimentos nos
pampas argentinos eram baixos.
PRÊMIO
A Embrapa receberá, no dia
13 de junho, na sede da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura
(FAO), em Roma, Itália, o Prêmio Campeã da FAO (2022
Champion Award), considerado
o mais alto prêmio corporativo
mundial, em reconhecimento à
contribuição significativa e notável para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
CESTAS
A Companhia Nacional de

CURSOS
O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar)
está com as inscrições abertas do
processo seletivo que vai fornecer 2.510 vagas para os cursos
técnicos de nível médio em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia. Os interessados podem se
candidatar até o dia 29 de junho. Os cursos gratuitos semipresenciais têm duração de 4 a 5
semestres e são voltados para
pessoas do meio rural que desejam ampliar as oportunidades de
atuação no setor agropecuário.
CRESCIMENTO
As exportações do agronegócio paulista cresceram 26,1%
nos primeiros quatro meses de
2022, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando
US $ 7,30 bilhões, segundo dados do Instituto de Economia
Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Durante o período, houve também aumento de 5,2% nas importações do agro estadual.
APROXIMAÇÃO
Francisco Matturro, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, manteve uma
reunião virtual com Manuel Otero, diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA). A
conversa serviu para estreitar
laços entre as partes visando futuras cooperações. Durante a
reunião, Matturro falou sobre
programas como o Microbacias
e sobre ações de incentivo à integração lavoura-pecuária,
como o programa de cacau consorciado com seringueira.
ORÇAMENTO
Em um ano, o orçamento da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo aumentou 3,5 vezes, saltando
de R$ 600 milhões para R$ 2,1
bilhões em 2021. O reforço orçamentário liberado por parte do
Governo do Estado de São Paulo
permitiu o investimento em programas importantes para o agro
estadual, fortalecendo a estrutura das unidades de pesquisa,
extensão, defesa agropecuária e
abastecimento da Pasta. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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ão é sempre que
temos a oportunidade de vivermos uma história
com os céus alaranjados, silhuetas iluminadas de pilotos e aviões,
os movimentos nervosos dos controladores no convés
do porta-aviões, as acrobacias em
voo imersas na "Zona de Perigo",
jogos na praia e depois a Kawasaki
Ninja, as corridas de moto ao pôr
do sol (sem capacete), nas ruas
vazias, a lendária e surrada jaqueta de couro com remendos e os famosos Ray-Ban aviador. Tudo
muito semelhante, mas ao mesmo
tempo tudo é diferente na nova
trilogia de "Top Gun", ano 2022: o
blockbuster de Tony Scott, um ícone dos anos oitenta em plena era
Reagan, agora reacende a tela
grande no olhar de Joseph Kosinski, que reescreve o arquétipo
do homem que ultrapassa seus
próprios limites apesar dos limites
impostos pelas convenções, status,
sociedade e sobretudo pela idade.
A novidade "Top Gun Maverick" é uma homenagem nostálgica
ao blockbuster de 1986 e ao já envelhecido ator Tom Cruise, sequência relâmpago do último suspiro

que catapulta o espectador para o céu, dentro
dos F-18 lançados ao ar
como balas ao som de
glam-rock, seguindo o
famoso tema musical de
Faltermayer ou The Who
em “Wont'get enganado
again”. Ainda hoje, a
personagem Pete Mitchell "Maverick", de
Cruise, é semelhante à de 36 anos
atrás: idêntico visual brilhante, sorriso inimitável de um fanfarrão, sequer um único cabelo branco, o que
é incrível, mas "apenas" algumas
rugas mais, um físico magro às
vésperas dos 60 e a mesma característica de insubordinação, motivo pelo qual não fez carreira na
Marinha. “Mav” se manteve como
um simples capitão que se dedica
a testar aviões, mesmo no limite
da resistência humana, talvez agora por fora do tempo, como profetiza o contra-almirante Ed Harris,
imaginando um futuro feito de
drones e não pilotos. Mas é o homem, como reafirma a "doutrina"
Top-Gun, que faz a diferença. E
Maverick é a prova disso: tratado
como uma relíquia inútil do passado, ele prova que pode vencer
facilmente o novo que avança. Mas
é a experiência da maturidade que
dá carisma e profundidade ao
personagem: porque agora é hora

A no
vidade "T
op
novidade
"Top
Gun Maverick" é
uma homenagem
nostálgica
ao blockbuster
de 1986
de enfrentar um passado que dói
e que hoje representa o futuro.
Em linhas gerais a trama, assim, mantendo-se ancorada ao
primeiro "Top Gun", com a mesma dinâmica, as mesmas rivalidades e até superficialidade, embaralha as cartas na mesa: desta vez
"Mav" se vê relutantemente no
papel de instrutor de um grupo de
pilotos experientes destinados a
um suicídio: de "missão impossível" para "Star Wars: contra a Estrela da Morte”. Obviamente os
pilotos são protótipos do grupo de
1986, mas entre eles está o filho
do falecido amigo "Goose", uma
dolorosa perda ainda não resolvida para Maverick. O almirante IceVal Kilmer cuida disso, no pungente encontro entre o ator realmente doente e Cruise, para lhe
mostrar o caminho: deixar o passado, os erros, os traumas e viver
o presente, abrindo-se para o futuro. Talvez até o amor: e, dada a
exclusão de Kelly McGillis, aqui
está a nova entrada Jennifer Connelly, elegante, dona de um bar

com veleiro e Porsche 911 (!). Uma
antiga chama de Maverick, catapultada para a necessidade de
mostrar ao herói que a vida também existe fora de uma caçada. E
no grand final e pirotécnico, há o
melhor do cinema que adora entreter, divertir, surpreender. Mas
há que se refletir sobre a identidade dos inimigos a serem vencidos:
o clichê norte-americano da vitória do "mundo livre" sobre as forças do mal é difícil de derrotar.
Vale a pena a nostalgia iluminada por novos métodos de
ilustração digital e com uma cenografia perfeita e irretocável.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado; email: osmir@cspb.org.br

S. Exa. o Processo
Almir Pazzianotto
Pinto

D

efinido como
forma civilizada de solução
de conflitos de interesses, o processo judicial é instrumento
de preservação da paz
em sociedade. Na versão original da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), o Processo Judiciário do Trabalho se distinguia do Código de Processo Civil pela concisão e simplicidade.
Ainda hoje o dissídio individual pode ser ajuizado verbalmente ou por escrito, diretamente pelo empregado, pelo sindicato
da categoria ou representado por
advogado. A petição inicial trará
breve exposição dos fatos, o pedido, a data e assinatura do reclamante ou de procurador investido de mandato (CLT, art. 840).
Dispensa fundamentação jurídica, exigida no processo civil.
A simplicidade inerente ao
processo tem contraponto na
complexidade do direito material. Os autores da CLT foram pródigos na concessão de direitos e
garantias jamais reivindicados
pelos trabalhadores nas primeiras décadas do século XX. As pretensões formuladas por organizações sindicais se limitavam à
melhoria dos salários, jornada
máxima de 8 horas, proteção às
mulheres e menores. Essa a razão pela qual o presidente Getúlio

Vargas sentia-se autorizado a afirmar em 1º
de maio de 1952, na comemoração do Dia do
Trabalho: “Talvez seja
o Brasil o único país do
mundo onde a legislação trabalhista nasceu
e se desenvolveu, não
por influência direta
do operariado organizado, mas por iniciativa do próprio
governo, como realização de um ideal a que consagrei toda minha vida
pública e que procurei pôr em prática desde o momento em que a
Revolução de 1930 me trouxe à
magistratura suprema da nação”.
A Justiça do Trabalho me é
familiar. Comecei a frequentar Juntas de Conciliação e Julgamento no
início dos anos 60. Com raízes modestas, ao longo do tempo o Poder
Judiciário trabalhista se expandiu.
Hoje a força de trabalho compreende 44.390 magistrados e servidores. São 1.587 Varas do Trabalho, 3.027 juízes, 24 Tribunais Regionais, 528 desembargadores e o
Tribunal Superior do Trabalho,
(TST) com 27 ministros. Cada brasileiro contribui com R$ 102 por ano
para o orçamento de R$ 22 bilhões, como revela o Relatório Geral do TST disponível na internet.
É inevitável a multiplicidade
de decisões divergentes em torno
de questões complexas, impondose a existência do TST, cuja finalidade precípua consiste na unificação da jurisprudência, conforme
prescreve o artigo 896 da CLT.

“Se a lei não for
certa não pode
ser justa. (,,,).
Para ser certa,
porém, cumpre
que seja precisa,
nítida, clara”
(Rui Barbosa)
Tratarei neste breve texto do
Recurso de Revista cabível, “das
decisões de última instância
quando: a) derem à mesma norma jurídica interpretação diversa da que tiver sido dada por um
Conselho Regional ou pela Câmara de Justiça do Trabalho; b)
proferidas com violação expressa de direito”, segundo o texto
original da Consolidação.
A redação atual do citado
dispositivo, ao qual se vincula
o artigo 896-A, responde pela
insegurança que envolve o Recurso de Revista, transformado
em corrida de obstáculos, cuja
linha de chegada é quase inatingível para a parte vencida.
Dotado do dom da profecia,
escreveu Hegel: “Com sua divisão
em atos sempre mais particulares
e nos direitos correspondentes,
segundo uma complicação que não
tem limite em si mesma, o processo, que começara por ser um meio,
passa a distinguir-se da sua finalidade como algo extrínseco. Têm
as partes a faculdade de percorrer
todo o formalismo do processo, o
que constitui o seu direito, e isso

pode tornar-se um mal e até um
veículo de injustiça” (Princípios de
Filosofia do Direito, Guimarães
Editores, Lisboa, 1990, pág. 206).
Já não basta arrazoar com a
violação de literal disposição de
lei federal, afronta direta à Constituição Federal ou conflito de
jurisprudência. É necessário
mais. Exige-se a reprodução do
“trecho da decisão recorrida que
consubstancie o prequestionamento da controvérsia do recurso de revista”, a impugnação dos
fundamentos da decisão recorrida mediante cotejo com a decisão
divergente, a transcrição dos Embargos Declaratórios, no qual se
pediu ao tribunal que se manifestasse sobre a questão veiculada.
Não bastasse, o recorrente
deve convencer o TST de que “a
causa oferece transcendência com
relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social
ou jurídica” (art. 896-A), seja lá o
que isso signifique para o relator.
Rui Barbosa ensinou que
“Se a lei não for certa não pode
ser justa. (,,,). Para ser certa, porém, cumpre que seja precisa,
nítida, clara”. O que mais falta
na CLT, em relação ao recurso
de revista, são as exigências de
precisão, nitidez e certeza.
———
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho, ex-presidente do TST (Tribunal
Superior do Trabalho);
autor de várias obras
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Ipem-SP orienta sobre a compra
e uso da panela de pressão

Chapa 2 vence eleição da
Associação dos Moradores
do Bairro Água Branca
Divulgação

Toda panela de pressão produzida e comercializada no País deve contar com o Selo
Inmetro, o que assegura que foi fabricado nos requisitos mínimos de segurança
O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo), autarquia do Governo
do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como
objetivo defender o consumidor, orienta sobre o uso adequado da panela de pressão
para evitar acidentes e como
ficar atento na hora da compra
desse objeto comum e muito
presente no cotidiano da sociedade, seja em residências, instituições públicas ou privadas,
restaurantes, lanchonetes, entre

outros. Sua principal função é o
preparo de alimentos, por meio
de elevada pressão interna.
Desde março de 2010, o
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) passou a exigir a certificação, por parte do fabricante, das panelas de pressão, com
a obrigatoriedade do Selo de
Identificação da Conformidade, o que assegura que o produto foi fabricado observando
os requisitos mínimos de segurança. Há quase dez anos, toda
panela de pressão produzida e

Ensaios laboratoriais e cuidados
especiais com as válvulas
Cerca de 30 requisitos
técnicos são observados
nos ensaios laboratoriais
com panelas de pressão.
Testes de resistência dos
cabos, testes hidrostáticos
para medir a resistência da
panela, testes de envelhecimento dos anéis de vedação, testes de abertura das
válvulas, entre outros. Um
dos fatores de risco é o
acúmulo de resíduos dentro da válvula, que acaba
entupindo, o que impede a
saída do ar, que garante
pressão e segurança ao uso
da panela. “A válvula tem a
validade de cinco anos e,
após o período, é importante
que o consumidor faça a
substituição”, afirma o técni-

co Bruno Santana, da área
de qualidade da AEM.
MANUTENÇÃO - É importante que o usuário observe
sempre o estado da borracha,
do pino da pressão e da tampa da panela de pressão.
Além disso, ao fazer a higiene
do produto, observar se não
há rachaduras na borracha,
se está secando ou quebrando. Caso necessário, faça a
substituição das partes que
não estão oferecendo segurança ao uso. É válido destacar que o consumidor deve
priorizar a escolha do produto
com capacidade a atender a
demanda: a panela de pressão cheia demais pode entupir a válvula de segurança, o que é muito perigoso.

comercializada no país deve
contar com o Selo Inmetro.
“É importante o consumidor
ficar atento no momento da compra da panela de pressão e na que
está em uso, evitando acidentes
ao observar informações sobre o
uso desse objeto tão presente no
dia a dia. O Selo Inmetro indica
que a panela de pressão passou
por testes laboratoriais e nos ensaios obteve adequado grau de
confiabilidade, em conformidade
com as normas técnicas brasileiras. Se uma panela de pressão não
for produzida com requisitos mí-

nimos de segurança, ela se transforma em um produto perigoso”,
informa o superintendente do
Ipem-SP, Ricardo Camargo.
Os fabricantes têm investido em panelas cada vez mais seguras com alumínio reforçado,
tampa externa, anel de silicone e
válvulas para controlar a pressão e diminuir o perigo. Contudo, é essencial que o consumidor
esteja atento na hora da compra.
Ao adquirir o produto, é importante que o consumidor observe
a presença do selo afixado na
panela e exija a nota fiscal.

CUIDADOS IMPORTANTES
- Leia o manual de instruções
- Mantenha sempre limpa a
válvula de segurança da panela – aquela que chia – e
desobstruída
- Verifique se a válvula não
está deformada, decorrente de algum impacto
- Substitua a válvula a cada
cinco anos – somente em representantes autorizados
- Troque o anel de borracha
sempre que apresentar danos
e sinais de envelhecimento;
- Mantenha, durante o cozimento, o fundo da panela
de forma plana
- Se a panela ou a tampa
está danificada. Não a utilize devido ao risco
- Não leve a panela debaixo
d'água. Pode ser perigoso

- Jamais levante a válvula com
a mão ou com qualquer objeto para acelerar a saída da
pressão. A peça foi projetada
para suportar o nível de pressão do cozimento. Quando a
pessoa apressa essa liberação, a válvula ou a borracha
podem não aguentar. E estourar. É muito arriscado
- Nunca abra a panela sem
que todo ar tenha sido expelido. Caso perceba que, no
meio do cozimento de algo, a
panela pare de funcionar, desligue o fogo imediatamente
- Quando a panela pegar pressão e começar a soltar vapor,
diminua a temperatura do fogo,
se a água no interior já está
fervendo a quantidade de fogo
não vai interferir no cozimento

E MENDA

Parlamentares visitam Centro de Reabilitação
Nesta última sexta-feira (3),
o deputado estadual Alex de Madureira (PL), a vereadora Ana Pavão (PL) e o vereador Thiago Ribeiro (PSC) estiveram no CRP (Centro
de Reabilitação de Piracicaba).
O CRP tem como missão buscar pelo protagonismo social das
pessoas com deficiência física, intelectual e múltipla e pelo fortalecimento de suas famílias, atendendo gratuitamente uma média de
450 pessoas com deficiência, nas
áreas Terapêutica, Educacional,
Centro Dia, Emprego Apoiado e
Projetos Socioeducativos.
Em visita, os parlamentares
foram acompanhados por Ricardo Kraide (Presidente do CRP),
Adriano Camargo (Relações Institucionais do CRP) e Mariana

Luciano Gomes (Gerente do CRP)
com objetivo de ver a estrutura,
tanto em seu atendimento quanto em sua organização.
“O trabalho que é realizado
neste lugar é maravilhoso, nos
emociona ver o atendimento ao
público que necessita de atenção
especial.” Destaca Alex de Madureira. Recentemente, o parlamentar destinou ao CRP uma
emenda de R$ 200 mil, fortificando ainda mais a estrutura.
“Aqui, é um lugar onde as
pessoas encontram esperança. O
atendimento é especial e dedicado e isso é importante. Com esta
emenda que o deputado destinou
irá viabilizar ainda mais o atendimento que o CRP oferece", comenta a vereadora Ana Pavão.

Assessoria Parlamentar

Sidivaldo e Vicente (Zoinho) encabeçaram a Chapa 2 e venceram
a eleição na Associação dos Moradores do Água Branca

A chapa 2, “Renovação e
Transparência”, encabeçada por
Sidivaldo Airton Cancilliero (Alemão), presidente, e Vicente Duarte (Zoinho), vice, venceu a eleição
para escolha da nova diretoria da
Associação dos Moradores do Bairro Água Branca e região, que representa os moradores dos bairros Residencial Parque água Branca, Residencial Água Branca I e II,
Jardim Água Branca, Chácaras
Água Branca, Residencial Portal
do Água Branca, Cataguá, Monte
Feliz e adjacências. A eleição aconteceu na manhã deste último domingo, 5 de junho, no Varejão do
Água Branca, e a chapa 2 recebeu
135 votos, contra 70 votos, da Chapa 1, liderada por Anísio Silva, e o
mandato é de quatro anos.
A chapa é composta por 16
moradores líderes da região do
Bairro Água Branca que têm a
missão de trabalhar ainda mais
por melhorias nas diversas áreas, como saúde, educação, saúde, transporte, cultura, lazer, esportes. “A colocação de mais ônibus para servir os moradores, inclusive o restabelecimento do
transporte público no final de semana foi resultado do nosso trabalho”, diz Zoinho, que promete
ainda mais trabalho em prol de
toda aquela região da cidade.
A deputada estadual Professora Bebel (PT) elogiou o processo
democrático que se deu a eleição e
fez questão de cumprimentar a
Chapa 2. “Foi com imensa alegria

que recebi a notícia de que a Chapa 2, integrada por grandes companheiros de luta foi a grande vitoriosa deste processo. O fortalecimento das associações de bairros
é fundamental para que a população tenha cada vez mais a voz fortalecida para lutar por melhorias
sociais. Podem contar com o apoio
do nosso mandato popular na Assembleia Legislativa nessa nova
empreitada”, diz a deputada Bebel.
Integram a chapa 2, que tomará posse nos próximos dias, em
data ainda a ser agendada, além
de Sinivaldo Caciliano e Vicente
Duarte (Zoinho), Celina, César,
Cláudio, Geraldo, Janete, João
Carlos, Maria Antonia, Maria
Aparecida, Maria Cláudia, Martinha da Acarajé, Osmar, Pedrinho, Silvia e Leandro (Topete).
Em campanha, a chapa 2 se
comprometeu a trabalhar efetivamente pela implantação de escola
de educação infantil no Monte
Feliz, calçamento em toda extensão da avenida Miguel Caparroz,
creche no Monte Feliz, unidade de
casa lotérica, farmácia do posto de
saúde USF Monte Feliz, campo de
futebol oficial na praça do Monte
Feliz, Centro Cultural ao lado do
posto de saúde USF Monte Feliz,
propiciar mais atividades culturais, esportivas, recreativas e de
lazer no varejão municipal, trabalhar junto ao Semae por melhorias no abastecimento de água e esgoto na região e pavimentação de
ruas das chácaras Água Branca.

Divulgação

Emenda de R$ 200 mil reforça o atendimento da unidade, com foco
ao amparo familiar de pessoas com deficiência física

A RTE U RBANA

Piracicaba se inscreve em mais um edital do Juntos Pela Cultura
Piracicaba está na expectativa pelo resultado da escolha de
mais um projeto enviado para o
edital Arte Urbana do Programa #JuntosPelaCultura2022.
Com apoio da Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), o projeto no
Trilho da Arte da trilha graffiti
da Associação Comunitária,
Cultural, Educacional e Política
Casa do Hip Hop foi selecionada por meio de uma comissão
interna, entre três propostas de
artistas da cidade. O projeto tem

como objetivo homenagear Piracicaba por meio de um mural,
composto por desenhos de monumentos históricos e turísticos,
com referências à cidade, descrevendo sua história e cultura.
O programa Juntos Pela Cultura visa estreitar parcerias, fortalecendo a produção cultural independente, e ampliando o acesso
da população à arte. Será destinado o valor de R$ 25 mil para cada
projeto selecionado. Os municípios escolhidos serão divulgados no
segundo semestre de 2022.
Ao todo serão selecionados

100 municípios do Estado de São
Paulo interessados em participar
do Arte Urbana SP, com 16 chamadas públicas, sendo nove para
Prefeituras, seis para artistas e
uma para organizações da sociedade civil e coletivos culturais.
De acordo com a Associação
Comunitária, Cultural, Educacional e Política Casa do Hip Hop
de Piracicaba, o grafite é uma
arte capaz de resgatar a cultura
e se comunicar com os transeuntes, sem distinção de classes,
valorizando espaços públicos,
transformando-os, embelezan-

do-os e humanizando-os, dando-lhes um novo propósito.
O Arte Urbana SP é um programa de apoio à realização de
murais, instalações e intervenções
de arte urbana e composição de
galerias a céu aberto, utilizando
temas e técnicas gráficas da arte
de rua, executado por artistas de
relevância no cenário cultural local e regional. Consiste em um conjunto de ações regionalizadas de difusão cultural, com foco na expressão visual da cultura de rua, dialogando com as identidades dos municípios do estado de São Paulo.

Divulgação

E.E. OLÍVIA BIANCO
Uma equipe do Canil da Guarda Civil participou na última sexta-feira, 3,
de apresentação para alunos da
Escola Estadual Olívia Bianco. Para
os alunos da disciplina eletiva com
a temática Defesa do Bem-estar e
Cuidado com os Animais, a equipe
explicou como funciona o adestramento dos cães que compõem o
grupamento. Enquanto um dos guardas explicou aos estudantes como
é feita a escolha da raça dos cães,
como é feito o manejo e também o
treinamento, que é feito de forma lúdica, os outros três guardas realizaram a demonstração com os cães.

PAPO COM NANDA
O Programa De Papo Com
Nanda estreou na Rádio Metropolitana na última quarta
(01) e contou com a presença
da Piophó de Belém, em um
papo descontraído e quebrando paradigmas. Fernanda Eliodório, conhecida popularmente como Nanda do Se-

xshop, é de São Vicente, no
Litoral Paulista, e passou em
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Piracicaba,
onde pediu exoneração para se
dedicar ao seu trabalho e projetos. Nanda Sexshop é patrocinadora master do jornal A Tribuna Piracicabana. Sucesso.

Divulgação

EMBAIXADOR
DO BEM
Ivan Moniz recebe, quinta (9),
em São Paulo, o título de Embaixador da Ong Florescer.
Desde 2019, o empresário
tem sido um dos mantenedores da Ong e, durante a pandemia da Covid-19, ele doou
mais de 30 mil máscaras à
comunidade de Paraisópolis,
uma das maiores da cidade
de São Paulo. A ONG Florescer foi fundada em 1990 por
Nadia Bacchi, mãe da atriz
Karina Bacchi. Desde 1995,
está instalada na comunidade de Paraisópolis e contribui
de forma social em ações ligadas à educação, esporte,
lazer, profissionalização e cultura, além de colaborar com o
desenvolvimento educacional
e psicológico das crianças.

A Tribuna Piracicabana
A5

Terça-feira, 7 de junho de 2022

I MPOSTO

Audiência debate cobrança
de IPTU em imóveis rurais
O zoneamento urbano, rural
e a cobrança de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) em
imóveis localizados na zona rural
da cidade serão debatidos em Audiência Pública na Câmara Municipal de Piracicaba, com início marcado para às 14 horas de hoje, 7.
Proposta por meio do requerimento 404/2022, assinado pelo
presidente do Legislativo piracicabano, Gilmar Rotta (PP), e pelo
vice-presidente da Casa, Acácio
Godoy (PP), a audiência convoca
o Procurador Geral do Município,
o Secretário Municipal de Finanças, a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento, o Secretário de Meio Ambiente e o Diretor-Presidente do IPPLAP, e convida o Presidente da Coplacana
(Cooperativa dos Plantadores de
Cana do Estado de São Paulo) e
do Conselho do Contribuinte.
“Este Presidente foi procurado por representantes da Associação dos Moradores da Zona Rural, na intenção de auxiliar na solução dos problemas enfrentados
quanto à cobrança de IPTU, sobre
zoneamento e sobre os imóveis com
características rurais localizados
dentro do perímetro urbano”,
traz o texto do requerimento.
Em discurso na sessão cama-

rária do dia 24 de maio, Rotta lembrou que muitas das propriedades
antes rurais, mas que agora estão
no dentro do zoneamento urbano,
arcam com impostos de grande
monta: "são propriedades gigantescas. Em uma propriedade foi gerado IPTU de R$ 170 mil. Nenhum
produtor suporta isso. Na audiência vamos discutir o que a Prefeitura pode fazer para melhorar
isso. Os produtores rurais não estão reclamando de pagar impostos, mas estão pagando duas taxas e valores absurdos", afirmou
Acácio Godoy também já se
manifestou sobre o tema durante
a 18ª reunião ordinária, e lembrou
que os valores do IPTU podem
prejudicar a capacidade produtiva destas propriedades: “em algumas áreas, a produção é inferior ao valor do imposto que está
sendo cobrado, desincentivando
os produtores rurais a continuarem suas atividades”, afirmou.
A audiência pública será realizada, de forma presencial, no
plenário “Francisco Antônio
Coelho”, e terá transmissão ao
vivo pelos canais da TV Câmara
(11.3 UHF TV aberta digital, canal 4 da Net/Claro e 9 da Vivo/
Fibro) e pelas redes sociais da
Câmara, YouTube e Facebook.

T RÂNSITO

Desrespeito à sinalização gera
reclamações de motoristas
Assessoria Parlamentar

Ciro da Van (Podemos) se reuniu com representantes do transporte escolar

Em reunião com representantes do transporte escolar, na
manhã de ontem, 6, o vereador
Ciro César Romualdo, o Ciro da
Van (Podemos) ouviu as principais reivindicações da categoria.
“Convoquei essa reunião para
ouvir dos próprios motoristas, o
que eles querem de benefícios
para categoria e o que o Poder
Legislativo poderia fazer em função desses profissionais que foram tão prejudicados na pandemia”, afirmou o vereador.
Pais de alunos que estacionam
nas vagas destinadas exclusivamente para o transporte escolar foi
a principal reclamação do grupo
presente na reunião. Além de atrapalhar o trabalho diário, os motoristas salientaram que desem-

barcar fora do local adequado é
perigoso para as crianças. “Eles
têm a vaga, tem a placa, mas não
estão sendo respeitados os direitos do motorista transporte escolar”, destacou Ciro da Van.
O vereador informou aos
presentes que vai solicitar uma
reunião com a Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes)
para pedir o aumento da fiscalização nas escolas onde tem mais
reclamações sobre o estacionamento indevido nos locais destinados
ao transporte escolar. Ciro da Van
pretende solicitar a sinalização
horizontal (escrita no chão) nesses estacionamentos, com palavras que indiquem que o local é
exclusivo para veículos escolares.
Assessoria Parlamentar

UBS SANTANA
O vereador Cássio Luiz recebeu na tarde desta terça-feira
(6) um morador do bairro Vila
Belém, que relatou ao parlamentar a falta de médico na
UBS (Unidade Básica de
Saúde) de Santana, que atende, também, os bairros vizinhos de Santa Olímpia, Vila
Brieda entre outros. "A população está sendo encaminhada para um mutirão em outras unidades, a qual vem
ocasionando a aglomeração

de pessoas. Fato este alarmante, uma vez que os casos
de covid-19 voltaram a crescer, tanto que, por recomendação da Prefeitura de Piracicaba, seguindo o estado, é
manter a utilização de máscaras em ambientes fechados", disse Cássio, após ouvir a demanda. Foi elaborado
um requerimento em regime
de urgência ao Executivo, solicitando informações sobre a
falta de médico na unidade.

D IGIT
ALIZADOS
IGITALIZADOS

Legislativo lança acervo
digital para consulta de
documentos históricos
Lançamento faz parte das atividades de comemoração ao bicentenário da Câmara
Municipal de Piracicaba; usuário pode acessar documentos históricos digitalizados

Estudantes, pesquisadores,
historiadores, curiosos e a população em geral já podem ter acesso
a parte do acervo histórico digitalizado da Câmara Municipal
de Piracicaba, através do site do
Poder Legislativo. Como uma
das atividades em comemoração
aos 200 anos da Câmara, foi
lançado nesta segunda-feira (6)
o sistema de consulta on-line
dos documentos, a partir da
utilização do software livre Atom.
O trabalho começou há cinco meses, com o intuito de garantir o acesso da população aos
documentos preservados na Casa
desde 1784. A ausência de uma
sala de pesquisa no prédio da
Câmara e a necessidade de preservação dos documentos, além
de uma grande quantidade de
solicitações de consulta, levaram
a uma solução que garante a acessibilidade ao acervo de forma
digital. Antes do sistema, quando chegava uma solicitação de
pesquisa, era necessário digitalizar o documento e encaminhálo ao pesquisador. No entanto,
não era possível garantir ao solicitante a possibilidade de consultar todo o acervo existente e ampliar o universo da pesquisa.
Fizeram parte do projeto a
chefe de Gestão de Documentação
e Arquivo, Giovanna Fenili Calabria, a arquivista Dayane Cristina
Soldan e a agente legislativa Michelle Santin Pecorari; além de
João Paulo Siqueira e Luciano
Saito, do Setor de Tecnologia de
Informação, que encontraram no
Atom a solução para a disponibilização do acervo e possibilitaram a usabilidade do sistema, e
também o designer gráfico Saulo
Macedo, do Departamento de

Fabrice Desmonts

Equipe de trabalho é composta por funcionários e estagiários do
Setor de Documentação e Arquivo, do Setor de TI e Comunicação

Comunicação Social, que tratou
do layout do sistema e desenvolveu o projeto de navegabilidade.
Os documentos estão divididos em “Fundos”, onde se concentram os itens com a mesma
origem; e “Coleções”, que são separadas em séries. Nesses itens,
o usuário pode acessar o índice, a
descrição dos documentos, com a
informação dos autores, resumo,
pontos de acesso e a transcrição
dos arquivos. Além disso, é possível fazer consulta por assunto e
baixar o PDF do documento digitalizado em alta qualidade.
“O sistema é uma forma de
divulgar a existência desses documentos. A história já está
aqui guardada, mas a maioria
do público não tinha conhecimento desse acervo. É uma forma de ter acesso a um pedacinho da história da cidade”,
avaliou Giovanna Calabria.

Até o momento, já foram disponibilizados 387 itens de documentos e outros dois mil estão em
processo de preparação para serem
liberados no site. De acordo com a
chefe do setor, o processo é contínuo e haverá lançamentos mensais de documentos no sistema.
“Estamos produzindo história
agora e continuamente”, lembrou.
“Alguns documentos já perderam
o valor administrativo e legal e
assumiram valor histórico e por
isso são destinados ao acervo”.
O usuário já pode consultar
documentos como as séries sobre a fundação do município, o
primeiro livro de eleições da Câmara, em 1822, o primeiro livro
de atas, com documentos datados até 1827, além do acervo de
fotografias antigas, como o evento de inauguração da sede da
Câmara, em 1º de agosto de 1975.
O processo de disponibiliza-

ção dos documentos é bastante
longo, já que é necessário fazer
a leitura de cada item, a identificação das informações, restauro e tratamento de preservação
naqueles que necessitam e, por
fim, a digitalização e alimentação das informações no sistema.
Por isso, a manutenção do
acervo digital exige a atuação de
uma equipe de trabalho composta
também pelos demais funcionários e estagiários do Setor de Gestão
de Documentação e Arquivo: Bruno Didoné de Oliveira, escriturário; Juliana Aparecida Ferreira da
Silva, estagiária de Gestão Pública; Vanusa Aparecida Bugin de
Lima, estagiária de Direito; Gabriel Tenório Venâncio, estagiário de
História e Brenno Rodrigo Monteiro, estagiário de História.
Para acessar o acervo, basta clicar no ícone “Acervo histórico”, no site da Câmara.

BOLÃO, DE NOVO...
A chuva e o frio não foram suficientes para atrapalhar o bom humor de 42 moradores de Blumenau, que certamente amanheceram na
quarta-feira (1º) com um sorriso que vai de orelha a orelha.
O motivo? O concurso 2486 da
Mega-Sena, que teve as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (31) e deixou cada um deles
R$ 2,7 milhões mais ricos. “Eu
quase não acreditei”, relatou o
eufórico Roberto Leitzke, proprietário do estabelecimento. Com
um semblante alegre e o riso
frouxo, o dono da lotérica recebeu a reportagem da NDTV e
relembrou o sentimento de descobrir que o bolão feito na unidade havia sido sorteado.

zenas que acabaram sorteadas.
“Esse bolão foi feito na segunda-feira (30) e até às 18h já tínhamos vendido tudo. Inclusive esse foi um palpite da lotérica de novo”, salienta ele.

C OOPERA
TIVISMO
OOPERATIVISMO

Coplacana doa R$ 3
milhões a hospitais
A Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São
Paulo (Coplacana) realizou doações a 21 hospitais distribuídos
pelos estados de SP, GO, MS e
MG no valor total de R$ 3 milhões. Os hospitais beneficiados
receberam o valor em espécie e/
ou equipamentos, conforme necessidade de cada hospital.
“Cumprindo um dos princípios do cooperativsmo que é o
auxílio à comunidade e bem estar social, a Coplacana, através
de seus cooperados, aprovou a
doação do fundo de sobras líquidas da cooperativa. Com isso
conseguimos atender, além do
Hospital da Cana, em Piracicaba, mais 20 hospitais onde a cooperativa possui filial e tem atuação junto aos cooperados, isso
é dever da cooperativa, estar
junto.É um prazer muito grande realizar a destinação do valor para os hospitais filantrópicos” destaca o presidente da cooperativa, Arnaldo Bortoletto.
Em Piracicaba, município
da cooperativa, o repasse foi
destinado ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC Saúde),
que atende os cooperados da Coplacana Matriz e região. Nas cidades de Assis, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Catanduva, Itapetininga, Macatuba, Penápolis,
São José do Rio Preto, Taquarituba, Igarapava, Chavantes,
Barra Bonita e Santa Cruz das
Palmeiras, a doação foi destinada às Santas Casas dos municípios. Em Mato Grosso do Sul, a
instituição beneficiada foi a Associação Beneficente Douradense, Hospital de Costa Rica, Ja-

taí e Quirinópolis. Enquanto em
Goiás, o Hospital do Câncer de
Rio Verde foi o escolhido para
receber o aporte financeiro e
em Minas Gerais o beneficiado
foi o hospital de Uberaba.
O vice-presidente da Coplacana e presidente do Hospital dos
Fornecedores de Cana de Piracicaba, Senhor Coral, agradeceu
“Em nome do hospital, eu gostaria de agradecer à Coplacana, especialmente pela atitude, a doação será responsável por proporcionar cada vez mais saúde de
qualidade para benefício da população de Piracicaba e região”.
DOAÇÕES - As doações foram iniciadas durante a pandemia, devido a dificuldades enfrentadas pelos hospitais em relação
à escassez de insumos e até mesmo recursos, fazendo-se necessária a doação ao sistema de saúde.
A destinação dessa doação foi
uma iniciativa dos cooperados,
decidido em assembleia e apoiada pela diretoria, com o intuito
de beneficiar a comunidade
onde a Coplacana está inserida.
”Essa doação dos hospitais
mostra a preocupação da Coplacana com a comunidade, e
fortalece na família Coplacana,
o espírito de doação e voluntariado, além do cuidado com o
bem estar da comunidade.”
ressalta a coordenadora do socioambiental, Andrea Pavani.
Fortalecer o trabalho de
hospitais e entidades que auxiliam a população em vulnerabilidade social é uma ação que vem
ao encontro do propósito e princípios do cooperativismo, e que
a Coplacana traz no seu DNA.

EUFORIA
“Por volta das 20h20 eu recebi uma ligação de um cliente
falando ‘nós acertamos, nós
acertamos!’ E eu disse: ‘Espera,
homem! Calma.’ E depois de 10
minutos mais gente acabou ligando e eu pensei que só podia
ser verdade”, relembra com um
sorriso difícil de segurar.
PALPITE ESCOLHIDO
Roberto conta ainda, que a
escolha dos números não foi
feita ao acaso e que foi a própria equipe que escolheu as de-

TRADIÇÃO
EM PRÊMIOS
Quem chega na lotérica, logo
na entrada já vê que a unidade é
pé quente. Faixas expostas no
lado de fora do estabelecimento
ostentam prêmios anteriores que
foram apostados no local. Este,
conforme informado pelo proprietário, foi o terceiro jogo que a
lotérica escolheu e que foi sorteado. O segredo? Não fazer bolão
por fazer. “É pé quente porque a
gente acredita. Não faz os bolões
por fazer. A gente estuda e usa
muita inspiração”, finaliza.
SÓ R$ 40,00
Cada um dos apostadores
precisou desembolsar R$ 40
pelo bolão. A aposta era para
10 jogos com oito dezenas
cada. cada um dos apostadores faturou R$ 2.798.942,64.
R$ 200 MILHÕES!
Já liberadas as apostas
da Quina de São João. Nosso
combo tem 20 jogos de 15 dezenas, o maior do Brasil!
Contato pelo zapp 19
994.410488
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C AGED

Abril tem saldo positivo de 759 vagas
Serviços, Indústria e Agro foram os segmentos que mais contrataram no período; saldo acumulado desde janeiro é de 3.029 vagas

O primeiro quadrimestre de
2022 fechou com a criação de 3.029
vagas de empregos em Piracicaba,
sendo que o mês de abril registrou
o saldo de 759 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os
dados foram divulgados ontem
(6) pelo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados).
No total foram registrados no
município 5.138 admissões contra 4.379 demissões no período.
O setor de Serviços foi quem
mais contratou em abril sendo
responsável pelo saldo positivo
de 278 vagas. Em segundo lugar
veio o segmento da Indústria com
saldo de 213 vagas, Agropecuária com 163 vagas e Comércio
com 110 vagas de saldo positivo.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), José Luiz Guidotti Júnior, o setor de Serviços teve
um aumento atípico em abril, movimentado no período pelas contratações dos serviços de logística. Guidotti também ressaltou que o seg-

mento de Indústria, uma das principais vocações do município, continua se mantendo estável desde
janeiro, com 1.081 contratações
acumuladas de saldo positivo.
“O desempenho do Agro em
Piracicaba, com o saldo positivo de 163 vagas, também chama a atenção quando comparado com números estaduais
que mostram saldo negativo. Esses dados só confirmam que Piracicaba é um dos principais polos de inovação do agronegócio
brasileiro”, frisou o secretário.
LOGÍSTICA - Tiago de Brito trabalha com entregas há mais
de 10 anos e confirma que a demanda cresceu bastante nos últimos meses. Antes ele costumava fazer 1.200 entregas por mês
na farmácia onde atua, sendo
que só em abril esse número aumentou para 1.800 entregas.
Trabalhando com carteira assinada, recebe salário fixo, ajuda
para combustível mais um valor
específico por cada entrega, ele

acredita que a procura pelos serviços de logística aumenta proporcionalmente ao crescimento da cidade. “Nossa empresa contratou
mais seis motoboys, principalmente para atender aos novos bairros
que estão surgindo”, revelou.
FAIXA ETÁRIA - A faixa
etária mais beneficiada com as
contratações de abril foi a situada com idade entre 18 e 24 anos,
com 431 contratações, seguida
dos que possuem idade entre 40 e
49 anos, com 133 contrataçõe,s e
dos que possuem idade até 17
anos, com 83 postos de trabalho.
Quando comparados por
grau de instrução, os trabalhadores com ensino médio completo foram os mais beneficiados,
com 435 contratações, seguido dos
que possuem ensino médio incompleto, com 87 contratações, e dos
que possuem ensino fundamental
incompleto, com 86 contratações.
ATRASO NA DIVULGAÇÃO — O Ministério do Trabalho
e da Previdência atrasou a divul-

Divulgação

O Motoboy disse que o crescimento da cidade faz a procura pelos serviços de logística aumentar

gação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) relativos ao mês de
abril em razão de problemas técnicos. O cronograma oficial mostra-

va que o resultado deveria ter sido
divulgado na última segunda-feira, 30/05, mas o governo informou que a Dataprev, empresa
pública que fornece soluções de

tecnologia da informação e comunicação, teve de realizar um
novo processamento dos dados
após análises e verificações nas
bases de dados utilizadas.
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C RÉDITO

Piracicabana é bronze na Copa
do Mundo de Ginástica Rítmica

Além de soluções para o agro,
Sicredi investe em inovação
Divulgação

Nicole Pircio, que é piracicabana. contribui para façanha histórica da
seleção brasileira em evento realizado na Itália, em Ginástica Rítmica
Com a presença da ginasta
piracicabana Nicole Pircio, revelada no Programa Desporto de
Base (PDB) da Prefeitura de Piracicaba, a seleção brasileira fez
história no último domingo (5),
na Itália, ao conquistar a medalha de bronze na etapa de Pesaro
da Copa do Mundo de Ginástica
Rítmica. O conjunto comandado
pela treinadora Camila Ferezin
atingiu na série mista a nota
28.650, ficando atrás apenas de
duas seleções medalhistas olímpicas em Tóquio: Itália (32.450) e
Bulgária (29.850), e à frente de potências como China, Japão e Ucrânia. Essa foi a segunda medalha
brasileira em etapas da Copa do
Mundo – a primeira veio em 2013,
em Minsk, a capital de Belarus.
A conquista, segundo Camila, indica que o Brasil está no
“caminho certo para fazer boas
apresentações no Campeonato
Pan-Americano do Rio de Janeiro”, que será disputado em julho. “A coreografia apresentada
é muito especial para mim. Foi
montada com uma música que
escolhi para homenagear o meu
pai, que faleceu no ano passado”, disse a treinadora ao site
oficial da Confederação Brasileira de Ginástica (CBF), em alusão à Smile, música composta
por Charles Chaplin em 1936
para ser o tema musical de Tempos Modernos. Em 1954, a melodia ganharia uma letra, de
John Turner e Geoffrey Parsons.

Divulgação

Wellington Ferreira, presidente da Sicredi União PR/SP e
vice-presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ na Cocriagro

Nicole, a segunda da esquerda para a direita, contribuiu na conquista do bronze

A treinadora também sintetizou a importância da conquista,
mas destacou que o bronze não foi
encarado como surpresa. “Essa
medalha veio coroar o nosso trabalho, mostrando que o Brasil está
entre os melhores do mundo. A
importância da medalha é muito
maior quando se leva em conta a
força dos adversários […] Quando o novo código de notas foi publicado, vimos que a parte artística passou a ser muito valorizada, e percebemos que nossas
chances cresceram. Agora, há

uma nota específica para a parte
artística, e esse é um elemento
do nosso trabalho que sempre
arrancou muitos elogios, porque
nossas coreografias costumam
ser muito bonitas, criativas e artísticas. Só não esperávamos que
esse resultado viria tão cedo”.
Além da piracicabana Nicole
Pircio, o time brasileiro foi formado na etapa italiana da Copa do
Mundo pelas ginastas Bárbara
Galvão, Beatriz Linhares, Deborah
Medrado, Giovanna Oliveira Silva
e Maria Eduarda Arakaki. Nicole,

que deu os primeiros passos no
esporte aos 10 anos, no Colégio
Tales de Mileto, e logo ingressou
no PDB, que é oferecido pela Prefeitura de Piracicaba desde 1989,
teve como professoras Helena
Macchi e Mariana Winterstein,
com quem aprendeu os fundamentos básicos da modalidade.
Estreante em Olimpíadas nos Jogos de Tóquio, Nicole, que vive e
treina atualmente em Aracaju
(SE), ajudou a seleção brasileira
de ginástica rítmica a fechar a
participação na 12ª colocação.
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Prefeitura receberá verba para promover alimentação saudável
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Saúde,
vai receber incentivo financeiro
de R$ 91.273,00 do Governo Federal para ampliar ainda mais as
ações de promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno e
da alimentação complementar
adequada e saudável para crianças menores de dois anos de idade, no âmbito da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB),
na Atenção Primária à Saúde. O
anúncio da verba vem do Ministério da Saúde e será repassada
para apenas sete municípios do
estado de São Paulo que tiveram
aumento do indicador, entre eles,
Piracicaba, Itapevi, Martinópolis,
Regente Feijó, Ribeirão Preto, São
José dos Campos e Sertãozinho.
Conforme explica Márcia
Cardoso, da coordenadora do
CPAN (Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição), o município receberá esse
incentivo financeiro após aumentar os registros do número
de crianças menores de dois anos
com estado nutricional (peso e
altura) avaliado – saindo de
3.646, em 2020, para 4.108, em
2021 –, e número de crianças
menores de dois anos com práticas alimentares registradas –
saindo de 228, em 2020, para
915, em 2021. “Esses marcadores
refletem o trabalho que as equipes
da Atenção Primária estão realizando no atendimento às crianças e no Programa Saúde na Escola, o PSE, que também faz o acompanhamento nutricional e de consumo alimentar das crianças”.
Márcia explica que o incentivo financeiro foi destinado aos
municípios que superaram as exigências de Portaria do MS publicada em 2020 referente à nutri-

ção de crianças menores de dois
anos. “A análise de avaliação de
desempenho apontou que, dos
382 municípios contemplados por
esta Portaria, 105 tiveram êxito
no desempenho dos dois indicadores previstos. Assim, esses municípios vão receber o incentivo
financeiro para continuidade dos
esforços em torno da implementação da EAAB”, completou.
A coordenadora do CPAN
lembrou que o valor poderá ser
utilizado na aquisição de material
educativo para as Unidades de
Saúde “e investimento em capacitação dos profissionais da Atenção Primária para melhorar ainda mais os índices e ampliar as
Equipes capacitadas na EAAB”.
AÇÃO – O Programa Saúde
na Escola (PSE) tem como objetivo
a integração e articulação da educação e da saúde, proporcionando
melhoria da qualidade de vida dos
educandos em regiões consideradas de vulnerabilidade social. Na
semana passada, o PSE levou o
projeto Crescer Saudável – de enfrentamento da obesidade infantil – à Escola Municipal Professora Ermelinda Adorno por meio da
Unidade de Saúde da Família
(USF) Santa Rita-Avencas.
Carina Siqueira, auxiliar de
enfermagem da USF que acompanha as ações do PSE no bairro há
quatro anos, disse que, neste momento, a escola tem 159 crianças
sendo acompanhadas pelo programa. “Uma vez por ano fazemos a
pesagem e a medição do crescimento das crianças atendidas aqui
na creche, como estamos fazendo
hoje, mas nosso programa não é
só isso, temos apoio da odontologia, do setor da imunização para
acompanhamento da vacinação
das crianças, entre outras ações.

Isabela Borghese

Incentivo financeiro de R$ 91,2 mil virá do Governo Federal
por meio da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)

Este incentivo vai proporcionar
que o programa do CPAN seja ampliado para mais escolas”.
Conforme explicou a diretora
da escola municipal, Jaqueline
Coelho Prates Pereira, é fundamental a parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde para a
promoção da melhoria da qualidade de vida das crianças. “A escola sempre está de portas abertas
para essas parcerias e projetos.
Hoje, por exemplo, estamos com
uma equipe da Faculdade de Medicina dando suporte ao PSE”.
A médica e professora da disciplina Atenção Integral à Saúde
da Universidade Anhembi-Morumbi de Piracicaba, Talita Bonato de Almeida, esteve na unidade
escolar com sete alunos do segundo ano de medicina, que auxiliaram no trabalho de pesagem das
crianças. “É um momento muito
importante para os alunos, pois
eles conhecem o funcionamento do
SUS e se preparam para quando
iniciarem a carreira poderem atuar na rede pública de saúde. Além
disso, um dos objetivos da univer-

sidade é inserir esses estudantes
em experiências fora da sala de
aula e esta oportunidade tem
sido muito bem aproveitada”.
EAAB – A Secretaria Municipal de Saúde realiza amanhã,
07/06, o último encontro para
formação de 15 novos tutores
dentro da Estratégia Nacional
para Promoção do Aleitamento
Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS – Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil (EAAB). O secretário de
Saúde, Filemon Silvano, destacou a importância deste tipo de
investimento. “É muito importante ter pessoas qualificadas
em nossa rede de Atenção Básica, pois assim reforçamos e incentivamos cada vez mais a promoção do aleitamento materno
e da alimentação saudável para
crianças. Além disso, vale ressaltar que a cidade hoje tem apenas três tutores na EAAB e, nos
próximos dias, com o encerramento desta formação, serão 18.
Isso nos dará maior amplitude
no atendimento à população”.

I NÉDITO

Hyundai revela vídeo com mais detalhes do veículo “N Line”
A Hyundai acaba de publicar em suas redes sociais
novo teaser do veículo que
inaugura a marca N Line no
Brasil, com lançamento previsto para as próximas semanas. Desta vez, um vídeo an-

tecipa algumas imagens do interior e exterior do modelo. É
possível ver cenas do logotipo N
Line na lateral do carro, um estilo inédito de grade frontal,
roda exclusiva, nova manopla de
câmbio e costura vermelha do

banco e do volante, detalhes que
traduzem toda a esportividade elegante que o modelo propõe. Para
assistir ao teaser, acesse https://
www.youtube.com/watch?v=
LvhnhgmH4Oc&feature=youtu.be.
Mais informações sobre a

novidade continuarão sendo
divulgadas nos próximos dias
nos perfis da Hyundai no Instagram (@hyundaibr), no Facebook (facebook.com/hyundaibr) e no canal do Youtube
(youtube.com/hyundaibr).

Quem é produtor recorre ao
Sicredi para acessar crédito rural,
contratar seguro, fazer financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Tanto que o sistema
é a segunda maior instituição financeira na concessão de crédito
destinado ao agronegócio, segundo ranking do Banco Central do
Brasil. No ano passado, a carteira de crédito rural do Sicredi
cresceu 41% na comparação com
o ano anterior, chegando a R$
47,2 bilhões. Do total, R$ 12,2
bilhões foram destinados à agricultura familiar e R$ 7,9 bilhões
a produtores de médio porte.
A cooperativa também possibilita a contratação de recursos
por meio da CPR (Cédula do Produto Rural), um título que pode
ser emitido por produtores e cooperativas de produção. A CPR
pode ser contratada digitalmente no aplicativo do Sicredi de forma rápida e sem burocracia.
Mas não é só. A instituição
tem trabalhado fortemente, por
intermédio de suas cooperativas,
para a inovação e a sustentabilidade no campo. Um exemplo é o
aumento da oferta de produtos
e serviços da economia verde. A
carteira de crédito para financiamento de energia solar no Brasil totalizou R$ 4,5 bilhões ao final de 2021, aumento de 93% em
relação ao mesmo período de
2020. Somente nas regionais
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o total liberado ultrapassou R$ 1,1 bilhão em mais de 27
mil operações no ano passado.
Outra frente de atuação é o
incentivo a ambientes de inovação. A Sicredi União PR/SP tem
investido em agtechs, que são
startups que atuam no agronegócio brasileiro. Em Londrina
(PR), a cooperativa é parceira da
Cocriagro, hub de inovação que
conecta empresas e cooperativas

a startups e grupos de pesquisa.
O espaço oferece áreas compartilhadas para startups, auditórios, sala de reuniões, entre outros. “Tudo que for ao encontro
da inovação e da tecnologia para
o agronegócio, a nossa cooperativa vai participar. Para nós, o
desenvolvimento do produtor
rural é interessante. A tecnologia é importante e está aí, o que
temos que fazer é possibilitar que
isso chegue ao campo”, destacou
o presidente da Sicredi União
PR/SP, Wellington Ferreira.
Em Piracicaba, o Sicredi é parceiro, há três anos, da AgTech
Garage, outro hub de inovação do
agronegócio, que promove a conexão entre as maiores empresas do
setor, produtores rurais, startups
e instituições de fomento ao ensino e pesquisa. Esta ligação com o
hub e startups apoiadas pela instituição foi demonstrada no estande da cooperativa na Agrishow,
uma das maiores feiras agrícolas
do mundo que aconteceu em Ribeirão Preto (SP). No estande, os
produtores puderam conhecer as
soluções disponibilizadas por três
startups: plataforma digital para
apresentar recomendações que
auxiliam no manejo das doenças
da soja; aplicativo que registra
atividades agrícolas, garantindo
rastreabilidade, planejamento de
safra, monitoramento de pragas
e doenças, acesso às previsões climáticas, conexão com técnicos e
controle das vendas; e ferramenta que possibilita o acompanhamento da safra em um aplicativo, unindo as áreas operacional
e financeira da propriedade.
“Nossas raízes são do campo. Por isso, além de oferecer soluções financeiras para os produtores, estamos investindo fortemente em tecnologias para garantir maior produtividade e
menor custo”, afirmou Ferreira.

S AÚDE

Rompimento de cabo deixa
unidades sem internet
Na manhã de ontem, 6, 58
prédios da Secretaria Municipal de
Saúde ficaram sem internet devido ao rompimento do cabo de fibra ótica/link da empresa SNELL/
Fasternet, que fornece o serviço
para a Prefeitura. Apesar do problema, o atendimento aos pacientes da Atenção Básica e dos serviços de urgência e emergência foram acolhidos sem necessidade
de reagendamento ou alteração
de procedimento. O Samu não
teve atendimento prejudicado.
O setor de Gestão da Informação e Informática da Secretaria Municipal de Saúde fez contato com a empresa e cobrou a
rápida retomada do serviço nas
unidades afetadas. A empresa
informou que trabalha para resolver o problema, mas não deu
previsão para retomada do serviço de internet nas unidades. A
Prefeitura segue acompanhando
a situação e cobrando rapidez
para solução do problema.
As unidades que tiveram os
serviços de internet comprometido pelo rompimento dos cabos são
os Crabs Mario Dedini, Paulista,
Piracicamirim, Santa Terezinha,
Vila Rezende, Vila Sônia e Novo

Horizonte; os PSFs Chapadão I e
II (Sol Nascente), Vila Industrial,
Algodoal, Boa Esperança I e II,
Bosque dos Lenheiros II, Jardim
Primavera, Mário Dedini I e II,
Parque Orlanda, Vila Fátima, Primeiro de Maio, Astúrias, Campestre, IAA I e II e Santa Rosa I, Costa
Rica, Itapuã I e II, Jaraguá II, Jardim Gilda, Jardim Oriente, Jardim
Vitória, Javari III, Kobayat Libano, Monte Libano II, Paineiras,
Santa Fé, Santa Rosa II, São José,
Serra Verde, Tatuapé I e II; as
UBSs Algodoal, Centro, Alvorada,
Esplanada e Planalto; as Farmácias Municipais do Piracicamirim,
Santa Terezinha, Vila Fátima, Vila
Rezende e Vila Sônia além da Farmácia de Alto Custo; na área de
urgência e emergência estão sem
internet o Samu, a COT e a UPA
Vila Sônia; na área administrativa, estão sem os serviços os setores de Informática e Manutenção.
RESTAURADA - No final
da tarde de ontem, a Secretaria
Municipal de Saúde informou
que o serviço de internet já foi
retomado nas 58 unidades de
saúde que tiveram problemas e o
atendimento nas unidades acontecerá normalmente hoje, 7.
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Câmara exalta Uniodonto pelos
40 anos de fundação na cidade
Davi Negri

Caipiras Flag Footbal mantém
100% na 2ª rodada do Paulista
Etapa regular do Campeonato Paulista prevê cinco rodadas duplas e
os próximos dois jogos estão agendados para 19 de junho, em Piedade

Homenagem destaca o legado desta cooperativa na cidade e região

A Câmara Municipal de Piracicaba, por intermédio do vereador Thiago Ribeiro (PSC), na moção de aplausos 36/2022 homenageia a cooperativa de cirurgiõesdentistas Uniodonto Piracicaba
pelos 40 anos de fundação. A organização conta hoje com 320
empresas contratantes de serviços,
beneficiando 70 mil pessoas, nas
16 cidades de abrangência. E, se
destaca como a primeira no
ranking nacional dentre as mais
de 130 unidades singulares no
Brasil. Além de estar inserida na
ISO 9001, desde o ano de 2015.
A entrega da honraria aconteceu na manhã de ontem, em ato
solene acompanhado com o presidente da Uniodonto, Cláudio Zambello, e seu irmão Ben-Hur Zambello, diretor de operações e, Sérgio
Furlaneto, assessor de Marketing.
O vereador Thiago Ribeiro
destacou a honra em que a Câmara Municipal contempla uma
organização que está no mercado há 40 anos e, com relevantes
serviços prestados à população,
o que representa uma soma de
esforços. "Me sinto lisonjeado
pela entrega da honraria", enfatizou o parlamentar no reconhecimento ao legado de profissionalismo da cooperativa.
O presidente da Uniodonto,
Cláudio Zambello falou em nome
dos demais diretores, destacou
colaboradores e cooperados, além
de agradecer a deferência da Câmara na concessão da honraria.
Lembrou que há 40 anos a história
da odontologia era outra, sendo
que hoje o setor conta com novas
tecnologias e inovações. "Procuramos oferecer uma odontologia de
qualidade. Hoje somos uma operadora de planos, em serviços acessíveis à população, sem nunca esquecermos o profissionalismo e a sua
valorização", discorreu Zambello,
que também considerou a primeira
cooperativa, na cidade de Santos e,
que depois espalhou pelo País.
MOÇÃO - No teor da propositura, o vereador Thiago Ribeiro discorre sobre o histórico da cooperativa, demonstrando que a Uniodonto é formada de cirurgiões-dentistas, que funciona em Piracicaba desde o dia 16 de junho de 1982.
A ideia de criar uma cooperativa de dentistas surgiu de um grupo de 30 profissionais que possuía
envolvimento com a Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas,

a APCD-Regional Piracicaba. A
intenção era oferecer assistência
odontológica através de planos familiares, algo novo para o mercado.
O modelo de inspiração foi o
Sistema Uniodonto que existia há
dez anos e estava em franca expansão em cidades como Santos,
Ribeirão Preto, Campinas e São
Paulo. A partir de 1988, a cooperativa fortaleceu seu mercado de
atuação incrementando a venda
de planos odontológicos coletivos, voltados para empresas.
O tempo passou e a Uniodonto
cresceu. Nos anos 1990, passou por
ininterrupta evolução, elevando seu
quadro de cooperados em decorrência da alta procura pelos serviços e consequentemente, aumentando o número de beneficiários.
Hoje, a Uniodonto possui cerca de 320 cirurgiões-dentistas cooperados, que atuam numa área
geográfica envolvendo Piracicaba
e outros 16 municípios. Seus planos são utilizados por milhares de
pessoas físicas e por grupos de trabalhadores pertencentes às cercas
de 320 empresas contratantes de
seus serviços. O contingente de beneficiários hoje é de 70 mil pessoas.
Como cooperativa, a Uniodonto engaja-se em atividades
voltadas para a comunidade, tendo realizado, desde 1990, várias
centenas de campanhas comunitárias pelas quais mais de 25 mil
pessoas passaram por exames clínicos gratuitos, avaliando a saúde bucal, dando ênfase ao esclarecimento de doenças mais preocupantes como o câncer de boca.
Em Piracicaba, a organização
possui diversos centros de atendimento ligados às empresas conveniadas, possibilitando inclusive
atendimento nas suas Clínicas Integradas Odontológicas, que funcionam como um consultório
centralizado de especialidades
odontológicas trazendo grande
impacto no valor final do tratamento dentário. Também possui
Clínicas Integradas Odontológicas nas cidades de Tietê e Tatuí.
"A Uniodonto é hoje, considerando-se o número de habitantes que Piracicaba possui e a quantidade de dentistas cooperados, a
primeira cooperativa do Sistema
Nacional Uniodonto, dentre outras mais de 130 singulares existentes", concluiu Thiago Ribeiro
em seu registro perante o legado
da cooperativa em Piracicaba.
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Piracicaba abre agenda
para 5ª dose de idosos com
imunossupressão grave
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), abriu ontem, 6,
às 16h, agenda para vacinar com
a 5ª dose (3ª dose adicional) idosos com 60 anos ou mais que tomaram a 4ª dose (2ª dose adicional) há, pelo menos, quatro
meses.Para se vacinar contra a
Covid-19, é necessário apresentar documento de identificação
com foto, CPF, comprovante de
residência em Piracicaba, comprovante de vacinação com as
doses anteriores e documento
que comprove o estado de saúde,
como receita ou laudo médico.
Consideram-se pessoas com
alto grau de imunossupressão os
indivíduos que possuam: I - Imunodeficiência primária grave; II Quimioterapia para câncer; III Transplantados de órgão sólido ou
de células-tronco hematopoiéticas

(TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids; V - Uso de corticóides em doses =20 mg/dia de
prednisona, ou equivalente, por
=14 dias; VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune
(Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina;
Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe,
tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);
VII - Autoinflamatórias, doenças
intestinais inflamatórias; VIII Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); e IX - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A equipe feminina de flag football 5×5 do Caipiras segue invicta
no Campeonato Paulista da modalidade. O time piracicabano coleciona quatro vitórias após quatro
partidas disputadas pela competição estadual. No último domingo,
5, em rodada dupla na cidade de
São José dos Campos, o Caipiras
derrotou o Mooca Destroyer por
25×6 e, na sequência, superou o Rio
Preto Weilers pelo placar de 26×13.
Na primeira rodada, em maio, a
equipe feminina de flag football de
Piracicaba, que conta com o apoio
da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam), já havia superado o Capivaras (18×13)
e o Spartans Football (26×0).
A etapa regular do Campeonato Paulista prevê cinco rodadas
duplas e os próximos dois jogos
estão agendados para 19 de junho,

em Piedade. Na ocasião, o Caipiras medirá forças contra o Palmeiras Locomotives e Hainus Flag
Football. As duas equipes foram
campeãs regionais da Copa do
Brasil Sudeste e figuram entre as
favoritas ao título estadual. A
competição realizada pela Associação Pró-Futebol Americano
(APFA) tem as fases finais previstas para novembro e dezembro.
“A nossa expectativa é alta,
viemos de vitória, porém com alguns erros na primeira rodada.
Na segunda rodada, houve menos erros, e a ideia é evoluir a
cada jogo para chegar aos playoffs com a melhor condição possível”, disse Karoline Furoni, a Giga,
jogadora do Caipiras e da Seleção
Brasileira de Flag Football.
O time piracicabano treina
atualmente aos sábados, das 14h

Divulgação

Segunda rodada do Campeonato Paulista de Flag Football aconteceu
neste domingo, 5, na cidade de São José dos Campos

às 18h, no campo do bairro Cruz
Caiada (rua Brodosqui, 396), e conta com o apoio da Prefeitura de
Piracicaba por meio da Selam.

Mais informações sobre o Caipiras podem ser encontradas pelo
Instagram @caipirasflagfootball e
o Facebook (Caipiras Flag Football).
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Presidente da Rosas de Ouro recebe Título de Cidadã
A presidente da Escola de
Samba “Rosas de Ouro”, Angelina Basílio, recebeu, na noite desta sexta-feira (3), o Título de Cidadã Piracicabana, iniciativa do
presidente da Câmara, Gilmar
Rotta (PP), autor do projeto de
decreto legislativo 11/2022. A entrega aconteceu em solenidade
no Salão Nobre “Helly de Campos Melges” e contou com a participação do vice-presidente do
Legislativo, Acácio Godoy (PP).
“É uma noite muito especial
para mim e para todos nós que estamos aqui, para a Escola de Samba Rosas de Ouro, para a homenageada e para a cidade de Piracicaba”, disse Gilmar Rotta, ao destacar que, quando a Câmara concede um Título de Cidadão Piracicabano, “nós estamos trazendo
essa pessoa para para o berço da
nossa querida cidade”, destacou.
O presidente da Câmara lembrou que, além do trabalho voltado para o desfile no Carnaval, a
Rosas de Ouro também desenvolve ações sociais, que, em parceria
com a Torcida Furacão Azul e
Rosa chegou a Piracicaba. “Na
pandemia, quando todos se recolheram e ficaram preocupados, eles enfrentaram tudo e a
todos para sair as ruas, não para
desfilar, mas para atender tantas famílias que precisavam
tanto naquele momento”, disse.
A homenageada Angelina
Basílio demonstrou toda a
emoção em se tornar cidadã piracicabana e destacou a atuação de Rafael Proeti à frente da
Torcida Furacão, o que possibilitou a parceria para que a
Rosas de Ouro desenvolvesse
ação social na cidade. “Quando
me falaram que havia esse menino de Piracicaba, com toda essa

vontade, eu pensei, ‘isso vai dar
samba’ e realmente deu”, disse.
Ela também recebeu a homenagem de Vanessa Dias de Oliveira, que é diretora social da
Rosas de Ouro, e lembrou da atuação de Angelina à frente da escola de samba. “Ser presidente não
é fácil, é dar o rosto para levar
um tapa e não poder responder, é
de repente você ser acordado de
madrugada com alguém gritando que o forro da casa caiu ou
olhar os componentes da escola e
motivá-los, mesmo sabendo que
o dia a dia é tão difícil”, disse.
Presidente do Centro de Políticas Negras de Piracicaba, Agnaldo Benedito de Oliveira destacou o Carnaval como um patrimônio histórico-cultural da cidade e que deve ser preservado e
defendido. “Eu tive a oportunidade de ver tantas escolas de samba
que vinham desfilar em Piracicaba e eu acredito que isso pode voltar e Piracicaba terá o Carnaval
que sempre mereceu”, disse, ao
destacar atuação de Angelina.
O vice-presidente da Câmara, Acácio Godoy (PP), ressaltou
a alegria em homenagear Angelina e lembrou que, como filho
adotivo, sempre ouviu de sua família que há um amor especial a
quem vive nesta condição. “E hoje
Piracicaba escolhe adotar a Angelina, e não é uma homenagem aleatória, mas que reconhece toda a
atuação da Escola Rosas de Ouro,
em que ela está à frente, para contribuir com a cidade”, disse.
A solenidade contou com a
participação dos vereadores Pedro Kawai (PSDB), 2º-secretário da Mesa Diretora, e de Zezinho Pereira (União Brasil), além
de Denilton Rocha, vereador da
cidade de Capivari. Também

Guilherme Leite

Iniciativa do vereador Gilmar Rotta (PP), propositura reconhece
ação solidária da agremiação realizada em Piracicaba

contou com a presença do exprefeito Barjas Negri (PSDB).
CURRÍCULO - Nascida
em 22 de abril de 1957, no bairro
da Brasilândia, São Paulo, filha
de Eduardo Basílio e Maria Antonioli Basílio, sempre esteve ao
lado do pai, que era muito popular por atuar em ações de melhorias da região onde morava. Ela
cursou Administração de Empresas na FASP (Faculdades Associadas de São Paulo), e, em
1978, passou em concurso para
prestar serviços na Secretaria dos
Negócios Jurídicos – Patri, na SubPrefeitura da Lapa, Casa Verde e
Câmara Municipal de São Paulo.
Aposentada, Angelina é casada com Sérgio Correia Ferreira,
tem uma filha, Camila Basilio, com
39 anos, e o neto Eduardo Basilio
Okamoto, em homenagem ao seu
bisavô, fundador da Sociedade
Rosas de Ouro, escola tradicional
do grupo especial de São Paulo.
Pertence a agremiação Sociedade Rosas de Ouro desde a
fundação, em 1971, já teve vári-

as funções, como porta-bandeira, diretora de ala, destaque, coordenadora da comissão de
frente, diretora de Carnaval, colaboradora do departamento de
eventos e vice-presidente. Assumiu a presidência em 2003, após
o falecimento de seu pai.
Em tempos de pandemia, as
ações sociais da agremiação são
intensas. As ações, que em sua
maioria acontecem na sede da
Escola, chegou a Piracicaba a
partir dos membros da Torcida
“Furacão Azul e Rosa” (torcida
organizada da Sociedade Rosas
de Ouro), que fazem arrecadação de alimentos, fraldas, entre
outros itens, para projeto desde
2019, como forma de auxiliar famílias da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social.
A ação produz por semana
em torno de 120 a 140 marmitas, distribuídas na área central
e na comunidade Renascer, entre
outros projetos como doação de
sangue e campanhas são realizadas com a ajuda da agremiação.
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EEP promove 5ª Jornada de Estudos
Além de integração e formação dos alunos, evento, nesta terça (7), quer mostrar as inúmeras possibilidades abertas pela profissão de engenheiro

O curso de Engenharia de
Produção da EEP/FUMEP (Escola de Engenharia de Piracicaba) promove no próximo dia 7
de junho sua 5ª Jornada de Estudos, com duas palestras presenciais abertas ao público, das
19h30 às 21 horas, no salão nobre da Instituição; atividades
virtuais com exposição de 30 trabalhos acadêmicos pelo site
www.eep.br; e Mostra paralela no
Centro Cultural da Biblioteca.
Segundo o coordenador acadêmico do curso, Prof. André de
Lima, as palestras serão em formato Ted; ou seja, terão em média 15
minutos para exposição do tema central, com posterior abertura de discussão junto ao público presente.
Ele conta que o evento quer
externar o que vem sendo aplicado em aula, revelando aos alunos
veteranos a evolução e o dinamismo do curso por meio da atualização de conceitos; ao mesmo tempo
em que permite aos novos alunos

enxergar a dinâmica e a proposta
do curso que escolheram”, disse.
Segundo Lima, tem sido
grande o interesse de pessoas
que estão querendo fazer o curso mas têm dificuldade de entender o que é a Engenharia de
Produção. Para ele, a Jornada
também atende a este público ao
promover o compartilhamento
de conceitos e conhecimentos
apresentados durante o evento.
“Pelos acessos virtuais que tivemos em edições anteriores da
Jornada, percebemos que muitas
pessoas começaram a acompanhar
as Jornadas para entender melhor
a imensidão de possibilidades abertas a partir da Engenharia de Produção”, considerou Lima, lembrando que a Jornada tem sobretudo o
objetivo de promover a divulgação
profissional desta grande área.
Na programação, palestra
com a consultora em inovação,
Profª Tais Helena Lacerda. Organizadora de eventos e ações com

Meetups, professora universitária
por 32 anos em cursos de Engenharia e responsável pela gestão
acadêmica e administrativa de
cursos de graduação, ela vai falar sobre empreendedorismo na
engenharia. “Há várias frentes
de fomentos disponibilizadas
pelo governo, mas ainda desconhecidas pelas empresas, que acabam não aproveitando os benefícios disponíveis por meio de fomento a fundo perdido”, disse.
A ex-aluna e engenheira de
produção Monica de Almeida também participa desta edição da Jornada para compartilhar sua experiência profissional. Ela é mestre
em Tecnologias Emergentes em
Educação, pela Must University;
atuou como analista de requisitos
na fábrica de software Luxfacta,
onde era responsável por análise,
documentação, definição e implementação de processos, além de
relacionamento com o cliente e
aplicação de treinamentos. Tam-

FGV

Estudo aponta efeitos positivos
do saneamento básico à vida
Os efeitos positivos que o saneamento básico promove na vida
de um indivíduo vão muito além
de ter água na torneira e o esgoto
coletado e devolvido ao meio hídrico devidamente tratado. Os benefícios são percebidos nos índices de saúde, geração de emprego,
educação, turismo, atração de novos investimentos da iniciativa
privada e autoestima da comunidade, que usufrui desses serviços,
reduzindo desigualdades sociais.
Alguns dados divulgados
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), demonstram e confirmam
a relevância do saneamento para
todos. As cidades que usufruem
da universalização desse serviço,
chamadas de cidades saneadas,
resultam da combinação de gestão, eficiência operacional e investimentos. Em Piracicaba,
essa conquista foi viabilizada
através da complementariedade
do poder público com o privado.
Através da iniciativa privada,
que entrou com uma gama relevante de investimentos em infraestrutura e aportou novas tecnologias e capacidade operacional, o

município segue no atendimento
à população, na fiscalização dos
serviços e na administração das
contas, consagrando Piracicaba
como cidade saneada, entre as primeiras colocadas, tanto no
Ranking de Saneamento Básico do
Brasil, realizado anualmente pelo
Instituto Trata Brasil, quanto no
estudo realizado pela ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).
Há dez anos, a concessionária Mirante, empresa do Grupo
Aegea, atua em Piracicaba na coleta e tratamento de esgoto com
um modelo de gestão focado na
eficiência operacional. “Nos dois
primeiros anos de atuação, universalizamos a prestação deste serviço na cidade. O setor privado,
quando acontece por meio de PPP
ou concessão, possui capacidade
de alavancar e executar os investimentos necessários em curto período, um diferencial que muitos
estados e municípios não conseguem na mesma intensidade”, afirma a diretora presidente da Mirante, Silvia Leticia Tesseroli.
O novo marco legal do sane-

amento básico deve estimular o
aumento da concorrência e abrir
maior participação das empresas
privadas em parceria com as empresas públicas, atraindo recursos para acelerar a universalização. “O formato de parcerias ganha força frente às obrigações de
cumprimento de metas que o
novo marco traz. Uma das principais vantagens da lei é a segurança jurídica e institucional
para que as cidades busquem
parcerias para atingi-las. Só
unindo forças que o cenário do
setor vai mudar”, explica Silvia.
Os reflexos do saneamento
não ficam apenas no município
que universaliza, mas contribuiu para toda a região onde
está inserido, assim como o contrário também acontece, um município que não conta com saneamento, afeta outras cidades ao
seu redor, contaminando o corpo hídrico, causando doenças,
entre outros efeitos indiretos.
Sanear vai além da melhora
na área da saúde, também representa ganhos econômicos e sociais
nos municípios universalizados.

Divulgação

O coordenador do evento e do curso de Engenharia de Produção da EEP, Prof. André de Lima

bém é escritora independente e
colunista na EmContos Editorial.
Com relação à exposição dos
trabalhos acadêmicos na Biblioteca da EEP/FUMEP, Lima revela
que eles são resultado das dinâmicas desenvolvidas em aula em
atendimento às metodologias ati-

vas de ensino, em que mediante
orientação dos professores, os alunos vão a campo, chegando inclusive a prestar consultoria externa
auxiliando empresas da região e
identificar o cenário na qual está
inserida para que propostas de
melhorias sejam efetivadas.

“Serão expostos dois grandes
trabalhos que se fundiram em um
só devido ao processo de interdisciplinaridade das disciplinas de
Engenharia Econômica, coordenada pelo Prof. Francisco Crocomo;
e Produção de Serviços, pelo Prof.
Marcelo Zambon”, revelou Lima.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

SRA. RAQUEL REIS NUNES BEZERRA DA SILVA faleceu dia 04
p.p., nesta cidade, contava 35
anos, filha do Sr. Nelson Alves Bezerra e da Sra. Josefa Reis Nunes
Bezerra; deixa os filhos: Beatriz
Reis Nunes da Silva e Marcos Henrique da Silva. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
09h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “02”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA MELLO
faleceu dia 04 p.p., na cidade de
Campinas/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Mello e da Sra. Maria Rita da Silva.
Deixa irmãs, sobrinha, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 09h00 do Velório do Cemitério Municipal de São
Pedro/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOANNA PUPIN LAMBIASE
faleceu dia 04 p.p, nesta cidade,
contava 88 anos, filha dos finados Sr. Angelo Pupin e da Sra.
Angelina Marcio, era viúva do Comendador Dr. Alfredo Walter Lambiase; deixa as irmãs: Theresa
Puppin Fortunato, viúva do Sr Mario Fortunato; Maria Puppin Machado, casada com o Sr. Francisco
Machado; Neide Puppin Cruz, casada com o Sr. Paulo Cruz; Francisca Puppin Rubin, casada com o
Sr. Virgilio Rubin, ambos falecidos;
Frederico Puppin, já falecido, deixando viúva a Sra. Glaucia Puppin; Antonia Puppin Aleone, casada com o Sr. João Aleone Sobrinho, ambos falecidos e Ignes Pupin, já falecida. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 04 p.p.,
às 16h30 no Cemitério Parque da
Ressurreição em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULO ROBERTO DOS SANTOS CONDES faleceu dia 04 p.p.,
nesta cidade, contava 34 anos,
filho do Sr. Emiliano Neres Condes e da Sra. Maristela Barbosa
dos Santos, já falecida, era casado com a Sra. Victoria Gonçalves de Souza; deixa os filhos:
Raira; Emanueli e Victor. Deixa
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, sala “Premium”, para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFº BENEDICTO MARCIO DA
SILVA faleceu dia 04 p.p., nesta cidade, contava 71 anos, filho dos fi-

nados Sr. Benedicto da Silva e da
Sra. Senhorinha Lima da Silva, era
casado com a Sra. Fatima Aparecida de Almeida Costa dos Santos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala “B”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CELSO ROBERTO SALVADOR
faleceu dia 04 p.p., nesta cidade,
contava 70 anos, filho da Sra. Ilda
Pereira Costa, era viúvo da Sra. Ivani
Aparecida de Castro Salvador. Deixa em memoria seus pais de criação: Sr. Otavio Salvador e a Sra.
Leonilda Pereira Salvador. Deixa
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. HELIO LEME DE SOUZA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr.
Daniel Leme de Souza e da Sra.
Irma Fernandes de Souza, era viúvo da Sra. Izabel Martins de Souza; deixa os filhos: Renata Fernanda de Souza Medina, casada
com o Sr. Demerson Medina Quevedo; Andre Luciano Leme de Souza, casado com a Sra. Rosa Regina do Nascimento de Souza; Renato Francisco Leme de Souza,
casado com a Sra. Cleide Ap. Campos Leme de Souza; Daniela Elvira Leme de Souza, casada com o
Sr. Marcio Rodrigo Tavares e Reinaldo Leme de Souza, casado com
a Sra. Sabrina de Souza. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Saltinho – SP, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA IZABEL MARCIANO
RIGHI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Marciano e da
Sra. Irene Clementina Rodrigues, era
viúva do Sr. Jorge Antonio Righi;
deixa a filha: Mirene Isabel da Silva.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do
Velório da Saudade, sala 04, para
o Crematório Unidas – Bom Jesus
na cidade de Piracicaba SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OEDIS MAZZI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86
anos, filho dos finados Roberto
Mazzi e da Sra. Irma Bellon, era
viúvo da Sra. Elsa Felipe Mazzi;
deixa o filho: Oedis Mazzi Junior,

casado com a Sra. Daiane Diehl.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSA FERNANDES PANHAN
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filha dos finados Sr. José Basilio Fernandes e
da Sra. Luiza Chibau, era viúva do
Sr. Antonio Panhan; deixa o filho:
Antonio Geraldo Panhan, casado
com a Sra. Virginia Holff. Deixa
netas. Demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
10h00 do Velório da Saudade, sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADAUTO LUIZ MENEGALE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr.
Aurelio Menegale e da Sra. Anesia
Oriani Menegale, era casado com a
Dra. Cristina Mendonça Pupin Menegale; deixa os filhos: Lucas Mendonça Pupin Menegale e Guilherme
Mendonça Pupin Menegale, casado
com a Sra. Elismar Grajeiro Rufino
Menegale. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h30 do Velório da Saudade,
sala 01, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos
finados Sr. Jose Antonio Filho e da
Sra. Osaltina de Oliveira, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Oliveira; deixa os filhos: Edmar Quinder de Oliveira, casado com a Sra.
Maria Aparecida Almeida; Edklhei
Fernando de Oliveira e Elaine Priscila de Oliveira, casada com o Sr.
Luciano Costa Correia. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 14h00 Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala “A”,
para o Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM: RYAN VINICIUS SILVA DEZUÓ faleceu anteontem, nesta cidade, contava 19 anos, filho do Sr. Jose Ricardo
Dezuó e da Sra. Joyce de Oliveira Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo
o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM: MARIANA LEITE DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava
18 anos, filha do Sr. Ricardo Leite da

Silva e da Sra. Amanda Maria da Silva.
Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade,
sala 02, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NADIR GOMES DE LIMA
HORA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Fidelis Gomes de Lima e
da Sra. Davina Viana de Lima, era
casada com o Sr. Mario Cicero da
Hora; deixa os filhos: Eliseu Rodrigo Hora; Elaine Lima da Hora; Eliana
Lima da Hora Oliveira e Mario Cicero da Hora Filho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VERA LUCIA BISSOLI faleceu ontem, nesta cidade, contava
67 anos, filha dos finados Sr. Batista Bissoli e da Sra. Leonor Sobeck Bissoli. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CARLOS ARRUDA
(CORIMBA) faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho
dos finados Sr. João Pires de Arruda e da Sra. Santina Aparecida Batista de Arruda. Deixa irmão,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 09h00 da
Chácara da Família, sito a Rua:
Canaã, S/N, Bairro Tijuco Preto
para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AMERICO SCHIAVOLIN faleceu ontem, nesta cidade, contava
86 anos, filho dos finados Sr. Santo
Schiavolin e da Sra. Lucia Schiavolin, era casado com a Sra. Conceição Apparecida Tomasini Schiavolin; deixa os filhos: Clovis Laercio Schiavolin, casado com a Sra.
Albertina Correa Schiavolin; Odair
Aparecido Schiavolin, casado com
a Sra. Sandra Carvalho Schiavolin; Carlos Roberto Schiavolin, casado com a Sra. Teresinha Roselene Barbosa Schiavolin e Cleusa
de Fatima Schiavolin Rosario, casada com o Sr. Luis Carlos Rosario. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo
o féretro às 15h00 da sala “A” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
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.
------------------------------------------

SRA. NAIR NOVELLO MARTINS
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 91 anos de idade
e era viúva do Sr. Luiz Siqueira
Martins.Filha do Sr. José Novello
e Sra. Maria Fornaziero, ambos
falecidos.Deixa os filhos: Edison
Siqueira Martins casado com
Neuza Maria Siqueira Martins e
Edina Siqueira Martins Rocha casada com Claudinei Otavio de
Campos Rocha. Deixa netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
anteontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do velório da Saudade sala 08, seguindo para o
cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. SEBASTIÃO GALDINO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e
era casado com a Sra. Dirce Aparecida Rodrigues. Era filho do Sr.
Calixto Galdino e da Sra. Zulmira
da Cruz, ambos falecidos. Deixa
uma filha: Zulmira Suzimeire Galdino. Deixa irmãs e demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da
Saudade sala 03, seguindo em
auto fúnebre para o cemitério Municipal de Vila Rezende, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

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

DR. DIMAS DE ALMEIDA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 91 anos de idade e era viúvo
da Sra. Djanira Camargo de Almeida. Era filho do Sr. Manoel de Sousa Almeida e Sra. Diva Britto de
Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Denise Camargo de Almeida
Novaes casada com Wilson Roberto Novaes, Dimas de Almeida
Júnior casado com Cristiane Piloni e Patricia Camargo de Almeida
casada com Luis Carlos Teixeira

Mendes. Deixa ainda netos e bisneta. O seu sepultamento deu-se
ontem ás 14:30hs, no Cemitério
Parque da Ressurreição, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

16:00hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal do Cemitério
de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALEXANDRE EBULIANI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era
viúvo da Sra. Anna Salvato. Era filho do Sr. Victório Ebuliani e da Sra.
Adelina Guerreiro, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Vanderlei Martinho
Ebuliani casado com Maria Aparecida Amorim Ebuliani, Maria Celia
Ebuliani Lopes casada com João
Martins Lopes, Divaldo Antonio Ebuliani, Nivaldo Vitório Ebuliani, já falecido e Aparecida de Fatima Ebuliani Correa Lopes casada com Manoel Correa Lopes. Deixa netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
anteontem as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Parque
da Ressurreição sala C, Seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JORGE ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS faleceu dia 04
pp na cidade de Piracicaba aos 44
anos de idade e era filho do Sr. José
Gonçalves dos Santos e da Sra.
Santa Paulino de Carvalho, ambos
falecidos. O seu sepultamento deuse dia 05 pp as 10:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório do Cemitério Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referidad necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR: FELIPE CAETANO PACHECO
DE AGUIAR faleceu anteontem
na cidade de aos 38 anos de idade e era casado com a Sra. Yumi
Sasa. Era filho do Sr. Elves Selio
Lagares de Aguiar e da Sra. Edna
Suto Pacheco de Aguiar. O seu
corpo foi transladado para o Crematório Bom Jesus – Unidas e a
sua cerimônia de Cremação realizou-se ontem as 10:00hs. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CLAYTON LUIS ESTEVAM faleceu dia 04 pp na cidade de Piracicaba aos 39 anos de idade e era
casado com a Sra. Regina Fiuza
de Andrade. Era filho do Sr. Luiz
Estevam, falecido e da Sra. Cleusa
Antonia de Andrade. O seu sepultamento deu-se dia 05 pp as

SRA. ROSELI CAETANO DOS
SANTOS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de
idade e era casada com o Sr. Antônio Aparecido dos Santos. Era
filha do Sr. Gumercindo Caetano
e da Sra. Almides da Cruz Caetano, ambos falecidos. Deixa os filhos: Rosemeire Aparecida dos
Santos, Luis Fernandes dos Santos, Miguel Angelo dos Santos,
Marcos Antônio dos Santos, falecido, Antônio Aparecido dos Santos Filho, falecido e Cristiano dos
Santos, falecido. Deixa também 04
netos. O seu sepultamento darse-a hoje as 10:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório do Cemitério de Vila Rezende – sala 01,
seguindo em auto fúnebre para o
Cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA ERAIDES FUZATO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos70 anos de idade.Filha
do Sr. Mario Fuzato e Sra Durvalina Aparecida Palombo Fuzato ,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Cristina Aparecida Marques Turo-

lla casada com Paulo Sérgio Turolla, Marcos Rodrigo Marques da
Silva, Marcela Marques do Amaral
casada com Lucas Crispin do Amaral e Olavo Barbosa Gomes Ferreira. Deixa 04 netos demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem ás 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do velório
da Saudade-sala 04, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
JOAQUIM ANTUNES DE FARIA FILHO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 80 anos de idade e
era casado com o Sra. Sonia Severo da Cunha Antunes de Faria. Era
filho do Sr. Joaquim Antunes de Faria e Sra. Maria Paiva de Faria, ambos falecidos. Deixa o filho: Raphael Severo da Cunha Antunes de Faria. Deixa também demais parentes
e amigos. O seu corpo será transladado hoje as 16:00 hs para o
Crematório Bom Jesus – Unidas.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARINA ERLER ROCHA DE
LIMA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 83 anos de idade
e era casada com o Sr. Antônio
Rocha de Lima. Era filha do Sr. Atílio Erler e da Sra. Lucia Corazza,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Rosana Aparecida Rocha de Lima
Striolli casada com Francisco Maximo Striolli, Elisabeth Fatima Rocha de Lima, Paulo Renato Rocha
de Lima casado com Maria Caroline R. R. de Lima e Antonio Marcos
Rocha de Lima casado com Marines Bressan Rocha de Lima. Deixa também netos e bisneto. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
16:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório municipal de Mombuca,
seguindo para o Cemitério municipal daquela localidade, onde será
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
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