de num dos bairros da cidade.
Roberto informou ao prefeito que
poderia dispor de R$ 1 milhão.
Luciano pediu R$ 1,5. Salomonicamente, Rodrigo definiu a verba
solicitada pelo prefeito e desempatou a contenda. Mais uma conquista chegando para Piracicaba.

BODE
Apareceu dia desses, num
dos prédios públicos municipais
na região central da cidade, a cabeça de um bode, sobre riscos de
giz enigmáticos. As interpretações sobre o ato povoam o imaginário dos funcionários, gestores,
vizinhos. Especialistas sugerem
que pode ser pedido de mal feito.
Ou ao contrário. Vai da imaginação de cada um. A oferenda foi
retirada e o local devidamente limpo pelos responsáveis pelo prédio.
TARCÍSIO
Na terça-feira, 14, às 19h30,
no auditório da Acipi, o candidato
a governador pelo Partido Republicano, Tarcísio de Freitas, virá a
Piracicaba para apresentar-se, conversar com militantes políticos e
empresários sobre plano de governo. Há quem aposte que, vencedor
em São Paulo e Bolsonaro reeleito
presidente, Tarcísio despontará
naturalmente à presidência em
2028. É aguardar as urnas.
ALECRIM
Semana passada, no programa Alô, Bom dia!, de Mário Luiz,
na Educadora, lá conversavam
amistosamente o deputado Alex
Madureira e o músico Luís Dutra,
especialista em aromaterapia. Alex
disse ao especialista que quando
chega em casa, há sempre um aroma de alecrim, uma das gentilezas de sua esposa, para os dias
intensos de trabalho ao marido.
BATE PRONTO
Por seu lado, o deputado Roberto Morais comemora a celeridade das decisões do novo governador Rodrigo Garcia, que vem
conquistando deputados e aliados.
Roberto fez uma demanda pessoalmente ao Governador, a pedido
do prefeito Luciano Almeida, para
a construção de um posto de saúEdição: 16 páginas

PIZZA
Observadores políticos bem
treinados na terrinha apostam
que Josef Borges continuará na
liderança do governo do prefeito
Luciano Almeida. Intimado pelo
presidente do Solidariedade, José
Luiz Ribeiro, para deixar o cargo, Josef fez cara de paisagem.
Sua cotação continua em alta
com a maioria dos vereadores,
com o prefeito e secretários. Se
for “expulso” do partido, juridicamente pode escolher outra legenda no arco de alianças mantido por Almeida. Suas habilidades e competência fazem só crescer o seu cacife na Câmara.
SLOGAN
Candidata a deputada estadual pelo PSD, Carolina Angeleli
busca especialistas na área para
a construção do seu slogan de
campanha. Embora as campanhas devam começar oficialmente em 6 de agosto, os bastidores
da política fervem na cidade. O
Capiau, que não é especialista,
parodiando a música com o seu
nome, sugere “Carol, Carol, Carol, Carolina Bela. Votem nela!”
NOVO
O partido Novo vai lançar o
médico, ligado ao Hospital da
Cana, Douglas Koga como candidato a deputado federal em Piracicaba. Sob influência de alguma
“alma generosa” nas eleições de
2020, o Novo abriu mão das candidaturas de Luciano Almeida e de
Erica Gorga, dois nomes que saíram mais fortes das urnas. Quem
sabe agora, sem as “almas generosas” daqui da terrinha influenciando seus dirigentes, o Novo possa
renascer nas eleições de 2022.
‘MIMIMI’
A vereadora Ana Pavão desceu dos saltos essa semana em
duro pronunciamento na Câmara, contra tentativas de armações
de vereadores contrários ao prefeito. “Estamos cansados dos
mimimis da esquerda”, disse.
Divulgação

NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
A Prefeitura de Piracicaba, ciano Almeida e representantes da
por meio da Defesa Civil, recebeu Defesa Civil, no lançamento da
ontem (9) uma nova viatura e equi- Operação Estiagem 2022. Almeida
pamento de combate a incêndio. A avalia que, com a nova viatura e o
entrega ocorreu em cerimônia no equipamento, será possível que a
Palácio dos Bandeirantes, em São Defesa Civil atue de forma mais plaPaulo, com o governador do Esta- nejada na prevenção de incêndios,
do, Rodrigo Garcia, o prefeito Lu- em especial na época de estiagem.

Convênio prevê R$ 7,3 milhões
de investimentos em avenidas
Serão contempladas as avenidas Cristóvão Colombo,
Rui Teixeira Mendes e Thales Castanho de Andrade
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), assinou o
convênio com o Governo do Estado para obras de infraestrutura urbana nas avenidas Cristóvão Colombo, Rui Teixeira
Mendes e Thales Castanho de
Andrade. O investimento será
de R$ 7,3 milhões, com repasse
do Estado e contrapartida da
Prefeitura. O processo licitatório
está em elaboração do edital.
O repasse do Estado será
no valor de R$ 6 milhões, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Já a contrapartida da Prefeitura será de R$
1,3 milhão. De acordo com a Semob, no pacote estão o recapeamento asfáltico e a revitalização
do sistema de captação de
águas pluviais e de sinalização
viária de trechos das avenidas.
O trecho da avenida Cristóvão Colombo contemplado no projeto fica entre a Ponte do Cachão e
a rua Emílio Bertozzi, no bairro
Algodoal. Já o trecho da avenida
Rui Teixeira Mendes fica entre a

avenida Jaime Pereira (Estrada
do Bongue) e a alameda Alcindo
Lopes Lucas. A revitalização da
avenida Thales Castanho de Andrade, no bairro Monte Líbano,
será em toda sua extensão.
O titular da Semob, Paulo Sérgio Ferreira da Silva, lembra que
há mais de 10 anos essas vias apresentam problemas de drenagem
da água da chuva e na malha asfáltica. “Essas vias fazem a ligação de bairros e, com a expansão
urbana, se tornaram rotas alternativas, recebendo aumento significativo do fluxo de veículos, o
que ocasionou em desgaste no
asfalto, buracos e aparecimento
de borrachudos”, afirma Silva.
Os borrachudos são partes
das vias com aspectos ondulados, como se estivessem sendo
empurradas para as bordas, ocasionados principalmente pelo
peso de caminhões que trafegam
nessas avenidas e em pontos
onde existem paradas de ônibus.
De acordo com a Semob, essas vias atualmente contam com
estruturas de galerias pluviais

Justino Lucente/CCS

Trecho da avenida Rui Teixeira Mendes que será recapeado fica
entre avenida Jaime Pereira e alameda Alcindo Lopes Lucas

antigas, fora do atual padrão da
Prefeitura, o que faz com que não
suportem o volume de água das
chuvas. Dessa forma, a reforma
das galerias pluviais dessas vias
também está prevista no projeto
para implantação de estrutura
nova, com bocas-de-lobo maiores e remoção de sarjetões.
Em trechos da avenida Cristóvão Colombo e em toda a ex-

Semdettur e a qualificação
José Luiz
Guidotti Jr.

A

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), criada na
atual gestão municipal, comandada pelo
prefeito Luciano Almeida, fez a
mais bem-sucedida contratação
de cursos de qualificação de
toda a história da Secretaria de
Trabalho, antiga Semtre.
Isso se iniciou quando a equipe técnica da Semdettur fez pesquisa de demanda de mercado,
consultando as empresas que
mais contratam em Piracicaba,
assim como aquelas que estão nos
segmentos mais aquecidos e chegou-se às funções com os maiores déficits. Ato contínuo, passamos a pesquisar quais os cursos
no mercado que melhor se enquadrariam para atender as funções identificadas na pesquisa.
Fizemos a contratação de 36
cursos presenciais, com oferta
de 644 vagas totalmente gratuitas, para a população desempre-

SESSÃO

SOLENE NO

gada e residente em Piracicaba, com as duas
das mais conceituadas
entidades do país, no
caso Senac e Senai.
No início do mês
de maio soltamos o
primeiro bloco de
cursos, como operador de máquina de
usinagem, estratégias de marketing digital para ecommerce, reflexologia, manicure, pedicure, entre outros.
Para o preenchimento de 148
vagas recebemos 773 inscrições
em pouco mais de três dias. Isso
comprova o alto interesse das
pessoas em se qualificarem a fim
de tornarem empregáveis no
mercado de trabalho. Os cursos
selecionados para esse início são
aqueles que apresentaram as demandas mais emergenciais.
O investimento total para
a contratação destas 644 vagas
foi de R$ 636.780,80, equivalente a R$ 988,79 por vaga.
Bem diferente do que ocorria nas gestões passadas, onde
contratou-se cursos com valor
per capita de R$ 8.000/aluno,
com zero de conversão de em-

LEGISLA
TIV
O
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COMEMORA

Dizer que a atual
gestão acabou
com a Secretaria
de TTrabalho
rabalho
é ignorar o
passado e
desconhecer
o futuro
prego real gerado, ou mesmo
cursos de cabeleireiro, que
hoje são contratados por R$
988,79 e que em 2017 custaram
aos cofres públicos R$ 2.500.
Entender as necessidades
dos empregadores e oferecer
qualificação de excelência é a forma mais eficiente de inserção dos
desempregados, visando darlhes reais possibilidades de se colocarem no mercado de trabalho.
Dizer que a atual gestão
acabou com a Secretaria de
Trabalho é ignorar o passado e desconhecer o futuro.
———
José Luiz Guidotti Junior, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur)
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tensão da avenida Thales Castanho de Andrade haverá ainda revitalização das calçadas.
Na avenida Cristóvão Colombo,
nos principais pontos de acesso
de pedestres a pontos de ônibus,
por exemplo, haverá inclusão de
rampa de acessibilidade. As escadas que ligam a avenida Cristóvão Colombo a ruas adjacentes também serão revitalizadas.

Engenho
receberá
“Solo Agro
Summit”
Unir agentes do agronegócio
em um único evento para discutir,
aprimorar e transformar informações em prática de campo. Esse é
o objetivo do Solo Agro Summit,
que acontece nos próximos dias
21 e 22 de junho, em Piracicaba.
A realização é do programa
Sollo Agro, da Esalq/USP, e tem a
coordenação do professor Luis
Reynaldo Ferraciú Alleoni, do departamento de Ciência do Solo.
Nos dois dias de evento, estarão reunidos membros da academia e do setor privado para uma
jornada de palestras e mesas redondas. Serão mais de 40 professores e pesquisadores de universidades e órgãos de pesquisa, além
de representantes do setor produtivo, discutindo temas de relevância do agronegócio, tais como agricultura 4.0, produtos biológicos,
sistema de produção de plantas de
cobertura, balanço de carbono no
sistema solo-planta-atmosfera,
mercado de fertilizantes e defensivos. Na conferência de abertura,
o professor Sênior Godofredo César Vitti abordará “Como o manejo de adubação pode aumentar a
produção e qualidade dos alimentos”. A 1ª edição do Solo Agro Summit será no Engenho Central de
Piracicaba, na manhã e tarde.
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Ódio está no ar
José Renato Nalini

L

ove is in the air”
é a música de
John Paul Young, que muitos escutávamos em 1977 e que
transmitia uma inspiração otimista. Como
não se animar se o
amor, o cimento da coesão entre os humanos, espalhase pela atmosfera, com isso contaminando todos os corações?
Quarenta e cinco anos depois, o que é que está no ar? Ao
contrário do amor, o que parece
preponderar é o ódio. Sentimento inferior, aquilo que desumaniza o ser racional e o aproxima dos
animais desprovidos de razão.
Por que o amor parece ter
sido substituído pela ira, instinto próximo à violência e inebriado de real agressividade? Há uma
série de razões. O declínio dos
valores, sobre os quais se alicerça uma personalidade que enobrece o gênero humano. O afastamento que as pessoas provocaram entre elas e a transcendência
é outra causa. Quando o espírito
não se abebera do etéreo, deixa
de procurar uma religação entre
criatura e Criador, a existência se
trivializa e perde conteúdo.
Além disso, a humanidade se
transformou e adotou como lema o
egoísmo, o narcisismo, o consumismo, o materialismo e vários outros “ismos”, todos eles perigosos.
Somos surpreendidos por
vários crimes perpetrados contra grupos, um deles, em Buffalo, nos Estados Unidos, impregnado de racismo: o receio de que
a raça branca tenda a desaparecer, diante da miscigenação.
A subsistência do racismo estrutural em civilizações como a
norte-americana é um sintomático índice do retrocesso registra“

do pela aventura humana nestes plúmbeos
tempos. Mas o Brasil,
lamentavelmente, não
está melhor. Ao contrário, constata-se uma
perigosa polarização,
que estimula o fanatismo e a intolerância,
provoca o recrudescimento das ofensas, ergue uma barreira que separa semelhantes, em lugar de uni-los.

Que triste
caminho de volta
ao primitivismo,
com a expulsão
do amor que
pairava no ar
Para deixar tudo ainda mais
complexo e tenebroso, o Brasil sofre um processo nefasto de estímulo ao armamento, a pretexto de
propiciar aos “honestos” consigam
se defender dos “bandidos”.
A experiência evidencia que
a disseminação das armas de
fogo vai garantir a desenvoltura com que as organizações criminosas se articulam, invadem
várias esferas, atuam paralelamente ao Estado e semeiam situação de verdadeiro terrorismo,
em que “o inimigo são todos”.
Que triste caminho de volta ao primitivismo, com a expulsão do amor que pairava no
ar na década de setenta do século passado e o surgimento do
detestável ódio em seu lugar.
———
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

Alê Bragion

A

pesar de passados já pouco
mais de vinte
anos de inveterada
calvície, ainda não me
acostumei com a curiosidade quase obscena que algumas
pessoas subitamente
revelam pela terra
nada plana da careca
alheia. Pelas ruas, dentro das
lojas ou entre as gôndolas dos
supermercados, a reluzente ausência do tapete capilar desperta
olhares, atrai interesses variados
e – claro – suscita interrogações
de toda espécie e com as quais
jamais ousou sonhar a nossa vã
filosofia (dominada, à exceção de
Foucault, por criaturas quase
sempre detentoras de penteados
portentosos e soberbas barbas).
Pouca telha há duas décadas, confesso que sempre senti –
no íntimo – que contrariava Sansão ao dar graças aos deuses e
as deusas pelo fato de não ter de
me preocupar diariamente com
os aprestes necessários que as
caprichosas cabeleiras exigem.
Preguiçoso, desleixado e – literalmente – cabeça de vento que
sempre fui, a calvície prematura
me poupou esforços, reduziu
gastos, diminuiu trabalho e descabelados vexames públicos.
Mais do que isso, a careca me
deu identidade, me distinguiu
entre grupos e me fez ponto de
referência ("tá vendo aquele careca, ali?"). E tudo iria bem no
reino dos aeroportos de mosquitos não fosse pela insistência de
algumas pessoas em saciar a
curiosidade sobre o maravilho-

Pra não dizer que
não falei de flores
Merli Diniz

M

uito se tem especulado sobre
a redução da
maioridade penal. O
tema, além de controverso, é bastante assustador. Sempre me posicionei contra a famigerada redução da maioridade penal, pois, nada
acrescentaria à evolução social e
pelo contrário, seria um retrocesso. Não defendo a impunidade,
quero deixar claro. Defendo a manutenção da inimputabilidade, de
acordo com o estabelecido no ECA.
Tive a oportunidade de vivenciar as mais variadas facetas da
administração pública, experiência
extraordinária que me proporcionou olhares diferentes sobre o
mundo, as pessoas, o convívio em
sociedade, as mazelas sociais, a
vulnerabilidade das crianças e
adolescentes e fico por aqui, porque a lista é grande, que me fizeram ver o mundo, de outra forma. Participei de um sem número
de Conselhos nesta cidade e só
para citar alguns: Educação, CONDEPHAT, Alimentação Escolar,
Riopretoprev, FAPERP, COMAD,
tendo sido, presidente do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente. Experiências fantásticas, especialmente, nos Conselhos deliberativos, aliás, crítica que
sempre fiz aos Consultivos, pois se
não há poder de deliberação, não
há poder. É mero simulacro.
Nessa minha jornada, certa ocasião, fomos informados de
que o número de merendas fora
aumentado consideravelmente.
A reação generalizada foi de euforia. A minha, não, pois meu
entendimento sempre foi o de
que, se temos que dar mais merendas, é porque aumentou o
número de crianças que veem
comer na escola, pois lhes falta
em casa. Nada contra a merenda
escolar, absolutamente, mas
como seria importante poder
comprar o próprio lanche, ao invés
de depender da tutela pública.
Da mesma forma, fico assombrada quando noticiam como se
fosse a oitava maravilha do mun-

do, a criação de um
novo presídio. Quanto
dinheiro empregado na
construção e manutenção disso? Para bom entendedor, significa que
a criminalidade aumentou, por uma série
de fatores, não só de
ordem social, mas também, pela inoperância
do estado em se apresentar, tomar o lugar que lhe é
devido. Fossem tais recursos aplicados em Educação pública de excelência, universal, que propiciasse a todos, igualdade de condição
na disputa pelas vagas da universidade e de trabalho, - pois é a Educação, a mola propulsora do progresso, bem-estar social-, consequentemente, reduziríamos os crimes no trânsito, no meio ambiente,
na violência doméstica e policial, enfim, em todos os aspectos da cidadania. Como sempre, não atacamos
as causas e sim, as consequências.

Fico assombrada
quando noticiam
como se fosse a
oitava maravilha
do mundo, a
criação de um
novo presídio
A manutenção dos currais
eleitorais, a submissão e desconhecimento dos direitos constitucionais, a falta de senso crítico,
enfim, a escravidão intelectual e
física da maioria da população,
são muito mais interessantes
para a manutenção do status quo
de uma minoria, que não está
nem um pouco interessada nas
reais necessidades da maioria.
Sem políticas públicas que ensejem igualdade de oportunidades,
a redução da maioridade penal, efetivamente, não trará mais segurança e ordem social. Nas escolas, nas
ruas, campos, construções...
———
Merli Diniz, poeta, cronista, professora e advogada especialista em direito do consumidor. E-mail:
merlimgd@gmail.com
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Pergunte ao careca
so mundo dos desprovidos de cabelos.
Há algumas semanas, por exemplo, reencontrei casualmente
um amigo que não via
há tempos. Ele me cumprimentou e puxou
conversa enquanto
olhava meio hipnotizado para a minha cabeça. Então, de repente, não conseguindo mais segurar sua estupefação, soltou a mim sua pergunta
(quase em tom de advertência):
você está careca? (!) "Pois, é" –
respondi. "Veja você... Se você não
me fala eu seguiria a vida sem ter
notado isso..." – complementei (enquanto, na verdade, eu também
me via impressionado com a falta
de memória dele. Afinal, nos conhecemos desde a juventude).
O rosário de questões de expressivo interesse feitas aos carecas é bem variado e, mesmo,
diga-se, tem o seu “quê” de divertido. Uma vez, numa aula,
uma aluna me perguntou se eu
sou mesmo careca ou se "raspo"
a cabeça. Não raro – especialmente quando estou sem barba
– me perguntam se sou budista
e se a calvície se justifica por conta de alguma opção religiosa (acho
que o que conta aqui é a minha
cara de Buda). Para além da clássica "você não sente frio na cabeça", a "já pensou em fazer implante?" também é bastante utilizada
no repertório do interesse popular
pelo descalvado das calvas. Mas
nada superou até hoje a doce curiosidade infantil de um pequeno
que, estimulado pela mãe (que o
incitava dizendo "pergunta para

“No Brasil, vale
lembrar
lembrar,, dois
ministros da justiça
distinguem-se pelo
destino que deram
às suas calvícies”
ele filho, pergunta para ele.."), me
questionou à queima roupa com
uma metafísica irrespondível:
"por que o senhor é careca?"
A literatura não privilegia os
carecas, vale dizer. Poucos são
os autores ou personagens carecas que se tornaram célebres
dentre tantos privilegiados capilarizados. Os quadrinhos e o cinema, no entanto, já são um pouquinho mais generosos com esse
ser esquecido até mesmo pelo politicamente correto – e olha que
eu tenho lugar de fala para afirmar isso. Para os mais velhos, a
figura do detetive Kojak (interpretado por Telly Savalas) ainda
é lembrada em gracejos sensocomum tão inteligentes como a
piada do “é pavê ou pá cumê”.
Lex Luthor, porém, tornou-se,
talvez, o mais célebre dos vilões
das HQs e das telonas, impulsionado que foi por sua expressão
misteriosa ampliada pelo fato de
ser ele desprovido de cobertura.
No Brasil, vale lembrar, dois
ministros da justiça distinguem-se pelo destino que deram
às suas calvícies e que estão –
cada um a seu modo – dando ao
país. Um deles, terrivelmente
evangélico – no dizer de seu padrinho – fez caríssimo implante
pouco antes de tomar posse na
Corte. Outro, Lex Luthor às avessas, exibe brilhosa cabeça corajo-

sa quem vem garantindo, ao
menos até aqui, que a democracia se sustente e que eleições legais, democráticas e transparentes possam acontecer em breve.
Xará e parceiro de calvície,
vem o ministro desagradando
imensamente a direita e também
parte da esquerda. Nas redes
sociais, pasme-se, grupos bolsonaristas se solidarizaram agora
com adversários do Partido da
Causa Operária por entenderem
terem sido ambos, na visão deles, vitimados pelas decisões do
ministro – que, dentre outras
pendengas, combate as “fake
news” e ataques gerais à democracia (valendo lembrar, em
analogia, que o Lex Luthor do
cinema e das tirinhas também
se chamava, como o ministro e
eu, Alexandre – ou Alexander).
De um careca para outro
– e sem perder o tema falso
desta crônica – perguntaria eu
ao ministro, careca da vez:
“que país é este?” Entre lobos e
cordeiros eventualmente irmanados, se vamos resistir ao tempo que vivemos é outra pergunta que diariamente nos passa
pela cabeça. Não é? Entre falsas
cabeleiras, notícias mentirosas
e ameaças explícitas a nos deixarem (metaforicamente, no
meu caso) de cabelos em pé, sigo
confiante – talvez por solidariedade – apostando que desta vez
(queira o universo) um careca
possa fazer a diferença.
———
Alexandre Bragion,
cronista desta Tribuna
desde 2017 e careca desde o século passado

Escrevo-lhe com todo respeito
José Osmir
Bertazzoni

C

aro Luciano Almeida - Prefeito
de Piracicaba.
Estou escrevendo
a você para poder respirar um pouco.
E já que você está
muito longe, lá nas
alturas da “aristocracia”, vou
escrever mais alto.
Há uma grande notícia
desde que você assumiu como
prefeito de nossa cidade.
O movimento grevista dos
servidores não acabou... piorou com as revoltas de homens e mulheres castigados
por sua atitude.
Hoje, mais revoltas do que
antes. Escrevo ouvido a maioria
sofrida com os confiscos salariais.

Do desrespeito à
dignidade da pessoa
humana.
E há quem tenha
colocado postura de
legalidade neste quadro – um advogado
togado certamente.
E você fica sem falar, mas delega aos seus
“porta vozes” o direito
de falar por você meses inteiros.
Quiçá um dia queira ouvir
aqueles que têm algo a dizer?
Trabalhadores sempre foram
ignorados pelos seus “caprichos”!
Mas a televisão disse que
o governo de Piracicaba está
desacelerando cada vez mais,
um governo míope.
E todos nós já sabíamos que
você não seria bom, ovelhinha
preguiçosa da família, o único
vivo, os outros trabalham.

E há quem tenha
colocado postura
de legalidade
neste quadro – um
advogado togado
certamente
Os seus eleitores terão que ficar calados! Defender o quê?
Duro, não é?
Enquanto os servos remunerados e favorecidos com
cargos defendem o indefensável, muitos daqueles que se diziam puros e defensores da família, da pátria e da honra se
renderam ou se venderam?
A cidade sofrerá, o povo
sofrerá, todos nós sofreremos
por atos impensados e por favores dispensados a uma parcela pequena de apoiadores.
Veja, querido Luciano Almei-

da, o que estou escrevendo e lhe dizendo! Sou infeliz por seu fracasso.
Para estar aqui agora dizendo o que digo, escrevendo o que
escrevo, preferia estar tecendo elogios, até porque me interessava o
seu sucesso. Veja, veja, veja, veja!
Veja, querido Luciano Almeida: o que tem que ser inventado e reinventado para superar a invenção da roda?
Para poder rir disso, como está
sua nova roda redonda aquadrelada?
Vedi Luciano mio come diventa importante.
Che in questo istante ci sia
anch’io.
L’anno che sta arrivando
tra un anno passerà!
Io mi sto preparando, è
questa la novità.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado

Perdão, Luiz de Queiroz
Sergio O. Moraes

P

erdoe-nos, Luiz
de Queiroz, nem
uma “lembrancinha” no seu aniversário este ano...
Era para ser uma
“lembrancinha” para o
seu aniversário de 12 de
Junho, de Luiz de Queiroz. Mas nem isso. Então, este artigo que deveria ser uma comemoração do resultado da Sessão Plenária da Câmara Municipal de
Piracicaba (06/06/2022) – uma pequena “lembrancinha” – tornou-se
um pedido de perdão, pedido triste, envergonhado, preocupado.
Um pouco do histórico e da
tramitação para leitoras e leitores
que não estão acompanhando tão
diretamente o caso. Na Sessão do
dia 06/06 estavam na pauta o Projeto de Decreto Legislativo (P.D.L.)
008/2022 que propõe a “Medalha
de Mérito Estudantil Professor
Olavo de Carvalho” e o Substitutivo 01 a esse Projeto, que propõe a
alteração do nome para “Medalha
de Mérito Estudantil Luiz de Queiroz”. Portanto, homenageando
Luiz de Queiroz e beneficiando os
tão necessitados de incentivo estudantes do Ensino Médio (E.M.).
Infelizmente, o Substitutivo
tem um parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação (C.L.J.R.), que invoca o

Artigo 166 do Regimento Interno da Casa, por
alterar o nome do homenageado. Rebatemos a argumentação,
invocando o Parágrafo V do Artigo 160 do
mesmo Regimento (todos os originais do Regimento, P.D.L., Substitutivo, Pareceres das
Comissões, estão disponíveis no
endereço eletrônico da Câmara),
acrescido de uma série de outros
motivos para a rejeição do nome
do senhor Olavo Carvalho, que
vão desde seu abandono voluntário do estudo formal antes de
concluir o chamado Ginásio (péssimo exemplo, portanto, em uma
medalha que visa estimular a dedicação ao próprio E.M.) até seus
graves erros em Física. Estas e
outras evidências ignoradas demonstram a contradição do
nome do senhor Olavo e, por
outro lado, a absoluta pertinência de Luiz de Queiroz para dar
significado a uma Medalha de
Mérito Estudantil têm sido por
nós defendidas em outros artigos
publicados, ocupando a Tribuna
Pública ou dirigidos diretamente à todos e todas as vereadoras
e vereadores por “e-mail”.
Tivemos retornos de apoio, e
retornamos com nossa atenção,
não tivemos retorno contestando ou pedidos de esclarecimento

Nos perdoe “Luiz”
(e peço perdão
também pela
informalidade)
adicionais aos argumentos apresentados, o que nos leva a supor
que a argumentação está correta
e suficientemente esclarecedora.
Continuo à disposição de todas e
todos, pelo meu endereço eletrônico, independentemente de partido ou orientação politica, pois a
seriedade do tema Educação e da
Figura (sim, maiúscula) de Luiz
de Queiroz exigem de nós argumentos técnicos e não a pequenez das vaidades, disputas pessoais, partidárias e outras, ignorando não só a comunidade, mas
também nossos filhos e filhas em
suas dificuldades nos estudos.
Voltando à votação: o trâmite deveria ter sido, vota-se o
Parecer negativo da C.L.J.R. ,
duas possibilidades, 1) MANTIDO o Parecer: vota-se o
P.D.L.008/22; 2) REJEITADO: o
P.D.L. 008/2022 e o Substitutivo 01, voltariam ambos em momento oportuno para a votação
final. Confesso que estava com
esperança, não me parecia possível que as senhoras e senhores
vereadores, ignorassem a figura
de Luiz de Queiroz, que atende a
todos esses quesitos em abundância. Então, contava com a

possibilidade de rejeição do parecer, argumentos sobrando para
tanto, e depois decidir entre o
P.D.L. e seu Substitutivo em momento oportuno. Mas o pedido de
retirada de pauta pelo proponente
foi aprovado, por mais 5 sessões, e
só então a tramitação seguirá.
É assim “Luiz”, que no lugar
de uma “lembrancinha” pelo seu
aniversário dia 12 de Junho, no
lugar de oferecer-lhe uma modesta possibilidade de ser homenageado por esta cidade à qual você
deu e continua dando tanto, continuamos indecisos. Você “Luiz”,
sonhou uma Escola e deu vida ao
sonho, 121 anos, criou a Fábrica
de Tecidos Santa Francisca, enfrentou tantas dificuldades para
beneficiar milhares de pessoas da
nossa comunidade, do Brasil e exterior e nós, sequer conseguimos
decidir pela possibilidade de vir a
homenageá-lo, rejeitando o Parecer negativo ao Substitutivo. Não
imagina “Luiz” que triste constatar que mesmo tendo feito tanto por nós , tanto esforço pessoal, não conseguimos sequer decidir por uma “lembrancinha”
no dia do seu aniversário...
Nos perdoe “Luiz” (e peço perdão também pela informalidade).
Obrigado.
———
Sergio Oliveira Moraes, professor aposentado da Esalq/USP
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PATROCÍNIO COM
DINHEIRO PÚBLICO
Em tempos de discussão
sobre dinheiro público para artistas, é possível estender o debate. Nos referimos a todos os
tipos de artistas, valendo também para o futebol, enfim, todas as atividades profissionais
com fins lucrativos. Não é possível aceitar o uso de dinheiro
público com tanta facilidade,
quando sabemos de milhões de
brasileiros passando fome, sem
emprego, educação e saúde precárias. Não é difícil uma lei que

apoie exclusivamente o esporte
(todas as modalidades) amadoras ou olímpicas, e artistas (em
geral) iniciando carreira. Abrir
o cofre, liberar milhões para
nomes, instituições (caso dos
clubes de futebol) ou eventos
consagrados, não é justo. Poderosos, gente influente, precisam
saber que o tempo dos otários
está chegando ao fim. Ainda
existe gente esperta, corrupta,
porém o uso indevido do dinheiro público, oriundo dos impostos pagos com enorme sacrifício,
precisa acabar. Urgentemente.

V AREJÕES

Projeto leva samba para
feira de rua no bairro Matão
Divulgação

Após pedido da deputada Bebel,
governo faz desassoreamento
Parlamentar fez a solicitação ao governo do Estado atendendo
solicitação de moradores do bairro Bosque do Água Branca
Em ofício com data do último
dia 30 de maio, Francisco Eduardo Loducca, superintendente do
Departamento de águas e Energia
Elétrica (DAE), da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente do
governo do Estado de São Paulo,
informa a deputada estadual Professora Bebel do início das obras
de desassoreamento do Ribeirão
do Piracicamirim, medida voltada a combater enchentes em toda
região do bairro Bosques do Água
Branca. O documento é em resposta à solicitação que a deputada
Bebel fez ao governo do Estado,
atendendo pedido de moradores
que residem em toda aquela região
da cidade, que sofreram novamente no início deste ano com o transbordo do ribeirão Piracicamirim.
No documento, o superintendente do DAE informa que
“as obras de desassoreamento
do Ribeirão Piracicamirim, na
cidade de Piracicaba, já começaram. O desassoreamento do cór-

rego deve contribuir para reduzir a ocorrência de enchentes em
diversos bairros, por onde o Piracicamirim passa, como vem acontecendo nos últimos anos”, diz.
A deputada Professora Bebel
fez a solicitação de desassoreamento do ribeirão Piracicamirim atendendo solicitação de moradores do
bairro Bosque do Água Branca,
apresentado ao seu mandato popular pela líder comunitária Ana
Paula de Almeida Silva. “Recebemos a reivindicação de que Piracicaba seja incluída no programa
Rios Vivos, realizado pelo Governo
do Estado de São Paulo, por meio
do DAEE (Departamento de Águas
e Energia Elétrica), para realizar o
desassoreamento do ribeirão Piracicamirim e demos encaminhamento ao pedido, que felizmente acabou sendo atendido”, destaca.
O pedido dos moradores foi
feito quando integrantes do mandato da deputada estiveram no
bairro entregando cestas básicas

Divulgação

Deputada Bebel cobrou a realização de obras de desassoreamento
no ribeirão Piracicamirim, para evitar o seu transbordo

arrecadadas pela subsede da Apeoesp em Piracicaba, para famílias
que haviam sido atingidas pela
cheia do ribeirão Piracicamirim.
“Com a obra, esperamos que o problema seja resolvido e em épocas
de chuvas, o ribeirão Piracicamirim deixe de transbordar e inva-

dir dezenas de casas, como aconteceu neste ano, destruindo tudo
que os moradores possuem. “Nosso mandato está de olho na obra e
continuará lutando para que a
população seja poupada das enchentes na época das chuvas”, diz
a deputada Professora Bebel.

P ROGRAMA

Câmara Convida destaca Museu da Imagem e Som
Samba de Sinhá terá repertório que transita entre a década de 70 e 90

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias municipais da Ação Cultural (Semac) e
de Agricultura e Abastecimento
(Sema), realiza no próximo domingo, 12/06, show em comemoração ao Dia dos Namorados
com o grupo Samba de Sinhá, das
9h às 10h, na feira de rua do
bairro Matão, localizada na rua
João Ramalho. O evento faz parte do projeto Música nos Varejões, da Prefeitura, que vai oferecer uma série de apresentações
musicais nos equipamentos públicos até o final do ano.
O Samba de Sinhá é formado
pelos amigos Teda (surdo), Marcão (pandeiro), Buiu (voz), Vitinho
(tantanzinho), mestre Tadeu (cavaquinho), Neto (banjo) e Claus
(violão) e se propõe a defender o

legado do samba, trabalhando
pelo seu resgate e divulgação em
todas as suas vertentes. Seu repertório transita na produção entre
as décadas de 1970 e 1990.
“O que norteia o nosso trabalho é basicamente elevar o
samba ao seu merecido patamar,
enquanto manifestação da cultura popular composta por música,
canto e dança, que funcionam
como aglutinadores sociais”, informou Teda, porta-voz do grupo.
Outros shows estão programados no projeto Música nos
Varejões: Varejão da Paulista
(30/07 - Aniversário de Piracicaba), Varejão do Piracicamirim
(13/08 – Dia dos Pais), Varejão
da Paulista (12/10 – Dia das Crianças) e Varejão Central (17/12
– Apresentação de Natal).

STJ define que o
‘rol da ANS’ é taxativo
Juliana P.Hasse
Tompson de Godoy

A

2ª seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ)
decidiu, por sua maioria, pela taxatividade
do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ou seja, definiu
que as operadoras de planos de
saúde não são obrigadas a cobrir
o que não está no referido rol.
Em regra, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não
constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente – outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado ao rol.
Como exceção, não havendo
tratamento substituto ou, ainda,
caso os procedimentos do rol sejam esgotados, poderá haver cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que algumas condições específicas sejam cumpridas.
Muito se discute sobre a
autonomia do médico/odontólogo nas indicações de tratamento, tendo em vista que esta
não pode sofrer interferências
externas, sobretudo de operadoras de planos de saúde ou
mesmo de órgãos reguladores.
Por outro lado, as operadoras de planos de saúde são responsáveis até que limite (financeiro)? A vida e a saúde são
mensuráveis ou devemos, também, levar em conta o mutualismo que rege os contratos?
Sabemos que, a partir de agora, faz-se mais necessário o estu-

do e conhecimento da
área de saúde privada,
com a profundidade
merecida, tanto pelos
advogados que militam
no mercado, como pelo
Poder Judiciário. Também é importante a participação das instituições, como a Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB), na interface com outras
entidades que são partícipes na
construção de entendimentos,
pois entre as exceções para cobertura de procedimentos fora do
rol será levado em consideração
as recomendações de órgãos técnicos de renomes nacionais,
como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec) e o Núcleo de Apoio Técnico
do Poder Judiciário (Natjus).

Fora as exceções,
a regra será
pela taxatividade
do rol
Ainda restou referendado no
entendimento da referida Corte,
nos casos de exceção à adoção
da taxatividade do rol, a necessidade de diálogo interinstitucional dos magistrados com técnicos especialistas na área de saúde, bem como de comprovação
da eficácia do tratamento à luz
da medicina baseada em evidências. Fora as exceções, a regra
será pela taxatividade do rol.
———
Juliana Hasse, presidente da Comissão de
Direito Médico e de
Saúde da OAB SP

O programa Câmara Convida
recebe, nesta sexta-feira (10), a
partir do meio-dia, o diretor do
Museu da Imagem e Som de Piracicaba (MISP), Pedro Augusto
Ranzani Maurano, que detalhou
as diversas atividades realizadas
pela unidade, que vão desde a catalogação de um acerto com mais
de 8.400 itens e a realização de
projetos como as sessões do Nhô
Cine na Biblioteca Municipal.
“Existe um trabalho de catalogação, digitalização e, posteriormente, de disponibilização para o
público, de todo esse acervo, que
envolve desde os equipamentos de
época, como toca-discos e câmeras
fotográficas, até produções audiovisuais e fotografias”, explica Maurano. Dentre as pérolas do acervo,
ele cita um vídeo, ainda em VHS,
sobre a vida do Elias dos Bonecos,
artista popular do Município, fa-

moso pelas intervenções ao longo
da margem do Rio Piracicaba.
Outra atividade desenvolvida
pelo MISP envolve as sessões duplas de cinema que ocorrem, mensalmente, no auditório da Biblioteca Municipal “Ricardo Ferraz de
Arruda”. “Nós procuramos sempre trazer um filme que já existe
dentro do nosso acervo, em geral
são produções nacionais, e também de diretores locais, como um
filme que exibimos recentemente
da diretora Kit Menezes”, explica.
A conversa também versou
sobre as mudanças no comportamento de consumo de produções
audiovisuais, assim como as qualidades específicas de uma exibição em sala de cinema. “É comum
surgir novas tecnologias, mas
também existe uma experiência
própria de quem vai assistir um
filme numa sala com tela gran-

Guilherme Leite

Pedro Augusto Ranzani Maurano, diretor do MIS na cidade,
é o entrevistado desta sexta-feira (10), a partir do meio-dia

de e uma estrutura de som que
reproduz exatamente o que foi
pensado na edição”, explica.
O programa Câmara Convida é exibido na TV Câmara, nos

canais 11.3 em sinal aberto, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra,
além de ter retransmissão nas
mídias sociais oficiais da Casa,
no Facebook e YouTube.

Novos rumos para a preservação da Amazônia
Samuel Hanan

A

recente visita do
empresário Elon
Musk ao Brasil
recolocou na pauta de
discussões a questão da
preservação da floresta amazônica. O homem mais rico do
mundo veio apresentar
um projeto de sua empresa de satélites para levar internet banda larga a 19 mil escolas
da Amazônia e para fazer o monitoramento ambiental da floresta.
É legítimo que um empreendedor tenha interesses comerciais
no projeto, porque haverá investimentos a serem feitos. E não deixa
de ser uma boa notícia que o governo brasileiro tenha demonstrado a ele enorme receptividade,
mesmo considerando-se o período pré-eleitoral em nosso país. É
fato que o governo federal de há
muito virou as costas para a Amazônia, nada fazendo de concreto
em favor da região. Pelo contrário, com a recente redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e outras medidas, tem
atacado impiedosamente a única
âncora ambiental amazônica, a
Zona Franca de Manaus, em flagrante descumprimento à Constituição Federal (artigos 40, 92 e
92A do ADCT 1988) e aos inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, além
de provocar insegurança jurídica que abala a credibilidade internacional do país, tem efeitos
diretos sobre as empresas ali instaladas, responsáveis pela geração de emprego e renda e pela
fixação da população no estado.
Nossos governantes parecem
ignorar que a Amazônia representa quase metade (45,5%) do território nacional, onde vivem 18,6 milhões de brasileiros, mas responsável por apenas 5% do PIB nacio-

nal, apesar de sua enorme riqueza. Estamos falando da mais extensa
reserva florestal do planeta, com 82% de sua
área intacta, e do maior
banco genético da Terra, onde se concentra
mais de um quinto da
disponibilidade de água
doce do mundo. Nesses
522 anos desde o descobrimento do Brasil, a conservação da floresta é resultado mais
das ações dos indígenas, dos caboclos e dos ribeirinhos do que das
medidas do Estado brasileiro, ineficiente no combate ao desmatamento para a pecuária extensiva,
à exploração ilegal de minérios e
garimpos e também ao contrabando de madeira. O “pode nada” previsto na legislação, na prática se
transforma no “pode tudo ilegal”,
configurando-se mais um baque
na credibilidade da nação perante
a comunidade internacional.
Agora, a visita de Musk e a
recente declaração inédita do
presidente norte-americano Joe
Biden de que as nações ricas e
desenvolvidas (G10) deveriam
pagar ao Brasil montantes de recursos financeiros pela preservação da floresta jogam mais luz
sobre essa velha questão.
A conclamação feita por Biden precisa ser entendida não
como generosidade, mas por
entender a importância da preservação da Floresta Amazônica em pé para toda a humanidade. Os efeitos negativos de
sua destruição e os fenômenos
climáticos, como se sabe, não respeitam as fronteiras dos países.
Este é o momento de o Brasil
sair da inércia e aproveitar a oportunidade oferecida para propor um
ambicioso projeto envolvendo empresas globalizadas instaladas no
Polo Industrial Incentivado de Manaus como, por exemplo, Coca-Cola,

Este é o momento
de o Brasil sair
da inércia e
aproveitar a
oportunidade
Samsung, LG, Gillette Bic, AB InBev
e Honda, dentre tantas outras.
No espírito das palavras do
presidente norte-americano, proponho que produtos de penetração mundial fabricados por essas
empresas poderiam, praticamente
sem ônus, contribuir com recursos
financeiros para financiar a preservação da Amazônia, por meio de
grandes campanhas de propaganda e marketing nas quais essas corporações já investem milhões anualmente. Espera-se total adesão de
seus consumidores, face ao caráter
humanitário e mundial da causa.
Como exemplo da magnitude
e alcance da proposta, se fosse cobrado apenas 1 centavo de dólar a
mais para cada lata de refrigerante
de cola vendida no Brasil e exterior, a título de financiamento desse
projeto, a Amazônia teria garantidos US$ 6,8 bilhões por ano para
monitoramento e investimentos em
preservação. E isso considerandose apenas um produto. As possibilidades, portanto, são enormes.
Esses recursos alimentariam
um fundo administrado por um
Conselho Gestor formado por universidades, instituições científicas,
Controladoria-Geral da União
(CGU), Tribunais de Contas, Ministério Público, Polícia Federal e
governos federal e dos estados da
região da Amazônia, além de outros organismos multilaterais,
tudo absolutamente transparente e periodicamente auditado por
empresa independente de renome internacional, a fim de se garantir a lisura em sua aplicação.
Outra possibilidade é um
grande arranjo internacional de

forma que os países desenvolvidos (G10) passem a adotar tarifas preferenciais para a importação de produtos nativos da
Amazônia, de peixes a frutas, de
sucos a essências naturais.
A região necessita da geração
de emprego e renda que também
poderia ser fomentada com a realização, no coração da floresta, dos
grandes eventos mundiais de empresas líderes mundiais como a
Apple e as já citadas Coca-Cola, Samsung, LG, Gillette Bic, AB InBev
e Honda, ou de instituições como
a Organização das Nações Unidas
(ONU), do Banco Interamericano
de Desenvolvido (BID) ou da Federação Internacional de Futebol
(FIFA). Seriam iniciativas de
grande simbolismo e alavancadoras do turismo ecológico. Uma
verdadeira demonstração de que
as nações podem contribuir financeiramente para a conservação da floresta e uma mudança
de comportamento – do discurso
para a prática –, de todas as nações que se beneficiam da preservação amazônica, dada a importância do bioma para o mundo todo.
Há um leque de oportunidades que se abre com o discurso de
Biden e a visita de Musk, possibilitando um novo horizonte para a
floresta e seus habitantes, sem riscos para a soberania nacional e
com a contribuição mundial
para a conservação de nosso
maior patrimônio, objeto permanente da atenção externa, tudo
em benefício da Humanidade.
———
Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e
foi vice-governador do
Amazonas (1999-2002).
Autor do livro “Brasil,
um país à deriva”
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Prefeitura realiza piloto
de padronização inédita
Fotos: Isabela Borghese/CCS

Realização do serviço vai focar
na durabilidade e qualidade;
serviços desenvolvidos através
da Secretaria de Obras (Semob),
iniciados na quarta-feira (8)
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Obras (Semob), realizou, quarta (8), piloto da padronização inédita da operação Tapa-buraco. O
serviço foi executado na avenida
Centenário, em frente à Esalq/
USP, com objetivo de demonstração e orientação aos fiscais
que vão acompanhar as equipes
da empresa vencedora do contrato emergencial do serviço.
A nova padronização da operação Tapa-buraco visa a durabilidade e qualidade do serviço e
foca nos buracos que necessitam
de intervenções mais profundas.
Nesses casos, deve ser feito corte
retangular no asfalto, colocada
bica corrida (conjunto de pedra e
pedriscos britados) e depois a massa asfáltica em temperatura mínima estipulada em contrato.
A empresa contratada de forma emergencial foi a RJ das Neves Obras Eireli e a partir de amanhã, quinta-feira, 09/06, inicia
a programação do Tapa-buraco
realizada pela Semob. Os primeiros serviços vão beneficiar as
principais avenidas da cidade.

Após corte, camada do asfalto é retirada

Para alinhar a nova padronização e como será feita a fiscalização do serviço, ontem, terça-feira,
representantes da empresa participaram de reunião com a Semob
e com o prefeito Luciano Almeida.
O prefeito explicou, na ocasião, que todas as empresas que
vão atuar no asfalto terão que seguir essa nova padronização. “Nós
não vamos mais aceitar serviços
sem qualidade, que precisam ser
refeitos a cada três meses. Vamos
fiscalizar e punir no que for preciso. Esse é o marco zero do serviço
de tapa-buraco em Piracicaba”,
enfatizou Luciano Almeida.
De acordo com o presidente
da empresa RJ, Abel Francisco
Pereira, as novas técnicas e critérios do contrato nunca haviam
sido solicitados pela Prefeitura
nos serviços de tapa-buraco.
O contrato emergencial, no
valor de R$ 6,8 milhões, tem duração de 180 dias, com rescisão
antecipada quando da emissão da
ordem de serviço da empresa definitiva, que será contratada pelo
atual processo licitatório em andamento, que encontra-se sub júdice.

Compactação da bica corrida

Terceiro passo é o preenchimento da camada asfáltica com bica corrida

Finalização do serviço com rolo compressor

Asfalto finalizado
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Prefeitura abre licitação para
unidade do PSF Tatuapé 2
Concorrência foi aberta ontem à tarde; valor inicial da obra é de R$ 1,5 milhão
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias municipais de Saúde e Obras, publicou
hoje, 08/06, no Diário Oficial, o
edital de licitação (Concorrência
nº 18/2022) para construção da
Unidade de Saúde da Família
(USF) Tatuapé 2. A entrega dos
envelopes das empresas interessadas deve ser feito até às 13h30,
do próximo dia 11 de julho. Nessa mesma data, às 14h, serão abertos os envelopes e definida a empresa que fará a obra estimada,
inicialmente, em R$ 1.523.602,64.
Para esta obra, a Prefeitura já
conta com emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Morais, no valor de R$ 1
milhão. O valor restante será
contrapartida da Secretaria de
Saúde, com recursos próprios.
A obra se faz necessária e
é uma reivindicação antiga da
população, já que a unidade
está funcionando há muitos
anos em um prédio alugado, na
rua Presidente Washington
Luiz. “Por funcionar em uma

casa, o prédio não é o ideal para
o atendimento à população.
Hoje os usuários encontram
dificuldade de acesso devido à escada, já que os consultórios e sala
de vacinação ficam no andar superior, o número de salas é insuficiente para atender a demanda,
não há sala de inalação ou procedimento de enfermagem. Além
disso, a sala de espera fica na garagem e quando chove forte,
quem está no local acaba se molhando”, lembrou o secretário Filemon Silvano, que já visitou a
unidade na companhia do prefeito Luciano Almeida e do subsecretário, Augusto Muzilli Jr.
De acordo com a Secretaria
de Obras, a nova unidade ficará
em terreno na rua Godofredo Bulhões Ferreira Carvalho, entre a
rua Indaiatuba e rua Albert Einstein, no bairro Tatuapé. Na USF,
os usuários terão ampla Recepção,
Sala de Espera, Sala de Vacina,
Sala de Acolhimento, Sala de Nebulização, Consultório Odontológico, Sala de Curativo, três Con-

Divulgação

Atual recepção em prédio alugado na rua Pres. Washington Luiz
fica na garagem e, quando chove, os usuários podem se molhar

sultórios Clínicos, Sala de Atividades Coletivas, sanitários feminino
e masculino PCD e ambientes de
acesso restrito como Esterilização,
Expurgo e demais áreas de serviço. No entorno do prédio será executará calçada em concreto armado com tela e plantio de grama.
Atualmente, a USF Tatuapé 2

atende 3.872 pessoas dos bairros
Jardim Camargo, Jardim Borghesi, Vila Cristina e Tatuapé 2. “Com
a nova unidade haverá mais acessibilidade e conforto aos usuários
e funcionários, permitindo uma
assistência mais digna a todos os
que frequentam a unidade de saúde”, finalizou Filemon Silvano.

D ISTRITO

Vereador acompanha vistoria na Ponte de Ferro de Artemis
A vistoria da Ponte de Ferro
de Artemis aconteceu nesta quarta-feira (8). O vereador Josef Borges (Solidariedade) acompanhou os
trabalhos dos engenheiros que fizeram a análise da estrutura desse patrimônio histórico de Piracicaba.
O engenheiro Marcos Sartori e o técnico Lucas Barreira,
da Gepec Engenharia utilizaram
câmeras fotográficas e também
um drone para registrar as imagens de todas as peças estruturais da ponte e da sua base, além
de promoverem uma verificação
geral desse dispositivo.
O vereador Josef Borges
destacou a experiência dos engenheiros e o uso dos equipamentos, inclusive um drone, que permitiu registrar imagens das áreas de difícil acesso sob a ponte.
Os trabalhos também contaram com a participação do engenheiro Admir Lukasavicus Júnior, da Semob, do diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba (Ipplap), Fábio
Lazzerini, do arquiteto Marcelo
Cachioni, do Copepac (Conselho
de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac).

“Os técnicos identificaram
que a cor original da ponte é azul,
própria do aço que ela foi construída na Inglaterra. O tom alaranjado que observamos atualmente é
reflexo da corrosão do tempo, algo
que será necessário intervir. Agora vamos aguardar o laudo técnico
para ver quais outras obras serão
necessárias para recuperar e preservar este patrimônio histórico de Artemis e de Piracicaba”, disse.
A Ponte de Ferro de Artemis foi tombada pelo Codepac
em 1981. Ela foi construída entre 1913 e 1915. Foi inaugurada
em 1918. Sua instalação foi autorizada pelo então Secretário
Estadual de Agricultura, Paulo
de Moraes Barros. A estrutura
veio desmontada da Inglaterra
e ela tem 4 metros de largura e
80 metros de comprimento.
MEDIDA PREVENTIVA
INÉDITA - A vistoria da ponte
de Artemis faz parte das ações da
zeladoria que está sendo implantada no distrito, por iniciativa do
prefeito Luciano Almeida, e pelo
trabalho inédito de prevenção lançado pela Secretaria Municipal de
Obras (Semob), comandada pelo

Divulgação

Josef Borges observou tecnologia utilizada e atenção dos
engenheiros durante análise criteriosa desse patrimônio histórico

secretário Paulo Ferreira da Silva.
A análise também foi acompanhada pela presidente da associação
UNI-Artemis (União para o Desenvolvimento Sustentável do Distrito
de Artemis), Marcia Cardoso.
Josef Borges ressaltou ainda que é preciso ressaltar os
estudos já realizados e o empenho da secretária de Mobilidade, Trânsito e Transportes
(Semuttran) Jane Franco Oliveira para proteger a ponte,

que tem tráfego proibido para
caminhões acima de três eixos.
“Mas, lamentavelmente, essa
ordem é constantemente desrespeitada por condutores de veículos pesados, que burlam o radar
instalado para registrar os infratores. Alguns caminhões colidem
com as estruturas da ponte devido ao excesso de altura. A secretária já está providenciando um
pórtico de proteção para a entrada da ponte”, disse o vereador.
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Moradores reivindicam melhorias
em área de lazer do bairro

Vereador aponta 'situação
precária' ao visitar UBS

mato, poda de árvores, limpeza,
reforma do alambrado, campo
de areia, manutenção do giragira e revitalização de toda área.
"A reforma da área de lazer
trará grandes benefícios aos moradores, além de voltar a cumprir
sua função social comunitária a
que se destina", destacou o parlamentar, que também esclareceu
que já encaminhou oficio ao Executivo, para que através das secretarias competentes, sejam tomadas as devidas providências.

DO CAMPO

À

Divulgação

“O primeiro livro (2020) foi redigido muito espontaneamente,
num momento delicado de minha vida”, recorda o autor

ção, além de um interesse pessoal,
é que essa trilogia provoque nos
leitores uma mudança de visão e
também de atitude com relação ao
tempo, percebendo que o que ele
considera tempo é algo que tem um
fundamento histórico, social e sobretudo econômico, levando-o a
comportamentos racionais e maximizadores de resultados que raramente preservam a vida enquanto algo bom, belo, justo, terno.
“Trata-se de um convite a filosofar sobre o tempo, analisando-o,
ou melhor, dele se aproximando
por meio de diferentes lentes,
principalmente aquelas lentes
que permitem ampliar o que não
é visto quotidianamente.”
Enquanto escreveu o Livro
II, Pires, paralelamente, se dedicou também a redigir o livro
Gestão do tempo pessoal (2021),
para o qual transfere a visão de
mundo presente na trilogia,
agregando uma sugestão de
método para chegar a uma forma de organizar a agenda pessoal, com foco nas realizações.
Perguntado se ainda tem planos para voltar ao tema "tempo"
em literatura, Pires respondeu que
Tempo seguirá sendo, “até o fim
da minha vida, um tema de reflexão e surpresas, mistério, enigma.
É possível até que venha a escrever outro(s) livro(s) a respeito. De
fato, se não o fizer, ficará só para
mim o que estou acumulando.
Mas desde o início desta empreitada meu desejo é escrever também sobre Espaço e Palavra (tendo já material acumulado), por
acreditar que Tempo-Espaço-Palavra definem a essência do humano, junto com Amor (a respeito de que não me atreverei a escrever livro algum)”, encerra.

MESA

Prefeitura realiza concurso para
celebrar 40 anos dos varejões

Divulgação

Varejões municipais completam 40 anos neste mês de julho

Assessoria parlamentar

Cassio Luiz Barbosa esteve na unidade na tarde desta quarta (8)

A pedido da comunidade, o vereador Anilton Rissato verificou
as precárias condições do local; o parlamentar encaminhou
ofício ao Executivo para as devidas providências

O economista, professor e
escritor Valdemir Pires, radicado em Piracicaba e professor licenciado da Unesp de Araraquara, acaba de lançar o livro Tempo – III. Ele fecha a trilogia, marcada por incursões filosóficas, científicas, poéticas, artísticas e literárias, de forma mais sóbria e
reflexiva do que nos dois primeiros lançamentos. Cada livro contém 52 crônicas, para que seja
lida uma por semana (perfazendo um ano), conforme o Manual
de Instruções do primeiro livro.
Isso porque a sugestão é o leitor
refletir sobre o que leu, dar tempo ao pensamento sobre o tempo; deixar o que leu decantar
para, só então, seguir em frente.
É que a trilogia pretende, também, ser uma espécie de antídoto contra a correria que caracteriza nossas vidas, aponta Pires.
“O primeiro livro (2020) foi
redigido muito espontaneamente, num momento delicado de
minha vida. Ele me ajudou a lidar com aquele momento (20192020). O segundo livro (2021)
decorreu do fato de eu ter escrito mais do que as 52 crônicas inicialmente planejadas, além de
ter anotações para outras mais.
Ele contém uma organização que
divide os fragmentos conforme
estejam relacionados a História,
Ciência, Arte ou Filosofia. Portanto, avançou, digamos, em racionalidade, contra espontaneidade. Agora, em 2022, chega o
Livro III, mais denso, parece-me,
porque beneficiado por uma
quantidade grande de leituras
específicas sobre tempo”, explica.
Os livros são em formato de
PDF e por eles é cobrado um valor
simbólico de R$ 20,00, a título de
contribuição para a continuidade
do projeto. Para adquiri-los, basta enviar um e-mail para pires.
valdemir@gmail.com ou acessar diretamente o link https://valdemir
pires.wixsite.com/website-1 .
Segundo o autor, o Livro III
saiu mais filosófico que os anteriores, embora tenha espaço para
poesias e crônicas, como nos outros, porque, ao longo do processo de escrita, ele amadureceu no
que tange à compreensão do que
é o tempo. Ele adianta que seus
estudos filosóficos se aprofundaram no andamento. “Do jeito que
está a trilogia, o leitor tem a oportunidade de acompanhar meu
processo, que é frágil, incerto e
não necessariamente seguro.”
Pires explica que sua motiva-

Thaís Passos

J ARDIM E LDORADO

Nesta quarta-feira (8), o vereador Anilton Rissato (Patriota)
esteve na área de lazer do bairro
Jardim Eldorado, região de Santa
Teresinha IAA, localizada na rua
Ernesto Ferreira Coelho. Após
receber muitas reclamações de
moradores, o parlamentar foi até
o local conferir a situação.
De acordo com as queixas,
o local encontra-se em péssimas
condições estruturais. Os moradores solicitam a instalação de
academia ao ar livre, corte de

Valdemir Pires lança último
livro da trilogia “Tempo”

Na tarde desta quarta-feira (8), o vereador Cassio Luiz
Barbosa, o Cassio Fala Pira
(PL), esteve na UBS (unidade
básica de saúde) do bairro Santana, acompanhado de moradores
da Vila Belém e funcionários.
Usuários apontam a falta de
médico na UBS. Segundo relatos
feitos ao vereador, o médico lotado na unidade está afastado por
questões de saúde, o que tem levado a população a ser encaminhada
"para um mutirão em outras unidades". Cassio observou que a UBS,
além de Santana, atende também
os bairros vizinhos de Santa Olímpia e Vila Brieda, entre outros.

Na última segunda-feira
(6), requerimento do vereador
deliberado em regime de urgência questionava o Executivo sobre a possibilidade de encaminhamento de outro profissional até que o médico da
unidade retorne ao seu posto.
Na visita à UBS, Cassio
apontou a "situação precária"
com que funcionários trabalham e recebem os pacientes:
salas pequenas, banheiro com
paredes emboloradas e área externa descoberta. O vereador
afirmou que solicitará reunião
com o Ministério Público para que
sejam tomadas providências.

Em celebração aos 40 anos
dos varejões municipais, a Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Sema (Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento), realiza o concurso de receitas Do Campo à Mesa, no qual
podem se inscrever, até as 18h
do dia 15 de junho, profissionais
e amadores da culinária com receitas doces e salgadas que contenham produtos adquiridos nos
varejões do município. A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura (piracicaba. sp.gov.br), no
botão que indica o concurso.
Uma comissão organizadora vai
escolher cinco receitas, que irão
para a final, quando será escolhida a vencedora. Entre os prêmios estão cestas de frutas, verduras e legumes dos varejões.
Para participar é necessário
ser morador de Piracicaba e cada
participante pode inscrever uma
única receita, que não seja cópia

integral de outras receitas. Além
de dados pessoais, na inscrição
devem ser informados os ingredientes e suas respectivas medidas, modo de preparo e rendimento em número de porções. Fotos
também precisam ser enviadas.
“Estamos promovendo esse
concurso com o intuito de valorizar os produtos frescos comercializados pelos permissionários
nos Varejões Municipais. Além
disso, queremos promover a alimentação saudável. Aguardamos
receitas práticas, simples e familiares, aquelas passadas de geração a geração”, comentou a secretária da Sema, Nancy Thame.
SERVIÇO
Concurso de receitas Do
Campo à Mesa. Inscrições
gratuitas até 15 de junho, pelo
site da Prefeitura - piracicaba.
s p . g o v. b r. I n f o r m a ç õ e s :
ivanisepachane@gmail.com.
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Sincomerciários garante benefícios
para quem trabalhar nos feriados

Instituto Formar abre cadastro
para Programa de Aprendizagem

Divulgação

Cadastro gratuito e permanente para aprendizagem em Administração, Varejo e
para o novo curso de Produção está disponível no site www.institutoformar.org

Vitor Roberto, presidente do Sincomerciários, diz
que o comerciário tem direito a uma bonificação
para trabalhar no feriado, além de horas extras

O Sincomerciários (Sindicato
dos Empregados no Comércio de
Piracicaba) fechou acordo na convenção coletiva com o Sindicato do
Comércio Varejista (Sincomércio)
que possibilita a abertura do comércio nesta próxima segunda-feira, 13 de junho, assim como na
próxima quinta-feira, 16 de junho,
feriado de Corpus Christi. O funcionamento será em horário especial, das 9 às 16 horas, e está assegurado ao comerciário que trabalhar 100% de horas extras, além de
bonificação que varia de acordo
com o porte da empresa e o setor.
De acordo com Vitor Roberto,
presidente do Sincomerciários, tanto a abertura dos estabelecimentos
como a presença do trabalhador são
facultativas. “Mas é importante ressaltar que o trabalhador tem assegurado uma bonificação extra e
deve fazer valer o seu direito”, destaca o líder dos comerciários.
De acordo com a convenção
coletiva da categoria, os comerci-

ários do centro e dos corredores
comerciais que trabalharem terão
garantido 100% sobre as horas
trabalhadas, mais vale-transporte e bonificação, sendo de R$
60,00 para as MEI, ME, EPP, enquanto que para as demais será
de R$ 92,00. Já para os funcionários do Shopping Center Piracicaba foi assegurado 100% sobre as horas trabalhadas, além
de vale-transporte e bonificação
de R$ 71,00, enquanto que para
os supermercados ficou estabelecido 100% sobre as horas trabalhadas, além de vale-transporte e bonificação de R$ 51,00.
DIA DOS NAMORADOS
– Em função do Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia
12, o comércio de rua também funcionará em horário especial, nesta
sexta-feira, 10 de junho, até as 22
horas, e no sábado, dia 11, das 9 às
16 horas. O comerciário que fizer
mais de uma hora e meia de horasextras tem direito ao vale-refeição.

H OMENAGEM

APCD comemora 60 anos com
reunião solene no Legislativo
A Câmara Municipal de Piracicaba realiza, hoje, 10, às
19h30, sessão solene em comemoração aos 60 anos de fundação
da APCD (Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas Regional Piracicaba), no Salão Nobre “Helly
de Campos Melges”. A solenidade foi solicitada através do requerimento 311/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
aprovado pelo plenário da Casa.
Fundada em 13 de março de
1962, a associação tem a missão
de promover o desenvolvimento e a valorização da comunidade odontológica, defendendo os
seus interesses, bem como oferecer serviços, atividades sociais, culturais, educacionais e orientações que atendam às necessidades dos associados.
A entidade foi criada, há 60
anos, após a realização de assembleia geral extraordinária, passando de Associação dos Odontologistas de Piracicaba e região, que
existia desde 1945, para Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de Piracicaba.

A primeira sede do órgão
ficava na rua Alferes José Caetano, 890, na região central da
cidade, e atualmente está localizada no bairro Piracicamirim,
desde 2013. Possui uma biblioteca de caráter técnico-científico, histórico e de cultura geral,
desde 1965, que é denominada
Biblioteca “Dr. Ubirajara Lara”,
além de uma videoteca científica e do Museu “Dra. Grace H.
C. Alvarez”, desde 1980.
Abrange as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro,
Capivari, Charqueada, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras,
Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro e Capivari.
A solenidade tem início a partir das 19h30 e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara –
na frequência 11.3 UHF, além dos
canais 4 da Net e 9 da Vivo Fibra.
Será possível acompanhar a reunião solene pelos perfis da Câmara no Facebook e Youtube. O
acesso ao público se dará pelo
prédio principal da Câmara, na
rua Alferes José Caetano, 834.
Divulgação

FESTA DO PEÃO DE MOMBUCA
A Festa do Peão 2022 de
Mombuca teve um dia de entrada franca com a troca de
dois quilos de alimentos pelos ingressos do Convite Solidário. O rodeio de Mombuca aconteceu de 26 a 28 de
maio, com a arrecadação de
alimentos no primeiro dia da
festa, que foi destinada ao
Fundo Social de Solidariedade, que já contabilizou as do-

ações na portaria do evento,
com resultado de mais de 60
cestas básicas já montadas.
“As doações irão para as famílias que mais precisam de
ajuda em nosso município.
Nós, do Fundo Social de Solidariedade agradecemos a
todos que doaram os alimentos”, afirmou a primeiradama e presidente do Fundo
Valdete Martim Alcalde.

O sonho de se capacitar para
conquistar o primeiro emprego
formal pode estar mais perto de
jovens com idade entre 16 e 19
anos. Em Piracicaba, o Instituto
Formar anuncia abertura de cadastro de jovens para o Programa de Aprendizagem e a partir
de agora oferece três formações:
Administração, Comércio e Varejo e a novidade, Produção.
O mais novo curso oferecido
pelo Instituto Formar, o de Produção, capacita jovens para atuar
em setores industriais em funções
como Alimentador de linha de produção, Apontador de produção,
Inspetor de qualidade, Almoxarife e Embalador em máquinas, podendo atuar no setor industrial.
A formação em Administração habilita o jovem para desenvolver conhecimentos e atuar na
assistência às áreas como Recursos Humanos, Finanças, Logística, Marketing e outras atividades
dentro da área administrativa. Já
os jovens que optarem pela aprendizagem em Comércio e Varejo,

poderão desempenhar funções em
serviços de controle de estoque,
atendimento ao cliente, uso e
controle de mercadorias, uso e
controle de caixa, inventário de
mercadorias, relatórios, pesquisas, conferência e pesagem de
produtos e outras atribuições.
O gerente administrativo do
Instituto Formar, Fábio do
Amaral Sanches avalia sobre a
importância da preparação dos
jovens para o mundo do trabalho. “As empresas e indústrias
cada vez mais necessitam de jovens dispostos a aprender e seguir uma carreira profissional,
e o Instituto Formar está preparado com equipe técnica formada por psicólogos, assistentes
sociais e com corpo docente completo para atender e contribuir
para os primeiros passos dos
aprendizes em suas profissões.”
Os aprendizes do Instituto Formar são encaminhados
para empresas parceiras para
atuarem na prática os ensinamentos das salas de aula.

Bolly Vieira

A aprendiz Molly passou pelo processo de aprendizagem do Formar

Todos os cursos são gratuitos e possuem 1.440 horas práticas e 400 horas teóricas, sendo distribuídas em jornadas de
4 ou 6 horas diárias. A jornada
semanal é composta por quatro
dias de atividades práticas na
empresa e 1 dia de aprendizagem no Instituto Formar.
INSCRIÇÕES - As inscri-

ções devem ser feitas exclusivamente pelo site www.instituto
formar.org/inscricoes. Os interessados devem estar matriculados
em escolas públicas ou estar com
o Ensino Médio completo. Os jovens inscritos através das unidades dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) têm prioridade nas vagas oferecidas.

C ÂMARA

'Ser síndico é gerir o bem-estar da coletividade', diz homenageado
Os desafios encarados pelos
síndicos —semelhantes aos de
quem, numa escala maior, governa uma cidade— foram lembrados nas falas do consultor de negócios Francisco Martins de Almeida Rollo, há dois anos na
função, e do vereador Pedro Kawai (PSDB), autor da solenidade
que homenageou a categoria, na
noite desta quarta-feira (8).
A cerimônia, realizada no salão nobre da Câmara, reconheceu
a atuação de seis mulheres e quatro homens pelo Dia do Síndico.
Francisco, responsável por cuidar
do dia a dia do Edifício Venezia,
na Vila Monteiro, foi um dos homenageados. "Ser síndico é gerir
o bem-estar da coletividade, respeitando as desejos individuais e
o momento de cada pessoa, sem
nunca perder o foco da segurança e do bem-estar de todos, mesmo em momentos complexos,
como a pandemia que estamos
atravessando", afirmou, ao falar
em nome dos homenageados.
O consultor de negócios assumiu em 2020 a atribuição de zelar
pelo prédio de 12 apartamentos
onde reside. "Apesar de ser novo
na função em comparação aos colegas aqui presentes, acredito que
todos os síndicos têm uma ambição em comum: melhorar o ambiente condominial e fazer com que
o convívio seja leve, justo e adequado, buscando valorizar, cuidar
e gerir o bem do próximo da melhor forma possível e adequar sempre o todo com as vontades individuais, para que a coletividade se
sinta feliz, satisfeita, segura e orgulhosa de morar onde mora."
Para Francisco, exercer a função "não é um trabalho fácil, porém é recompensador". "Lembrome de forma muito vívida do momento em que assumi o condomínio que administro e do momento
em que as preocupações surgiram,
me fazendo perguntar se era aquilo
mesmo que eu queria, se iria conseguir ou se valeria a pena todo o trabalho que viria pela frente. E, assim
como eu, acredito que todos os colegas responderiam a mesma coisa:
Sim, essa dedicação vale a pena."
"Além da recompensa de ver
a melhoria no seu imóvel, no imó-

Guilherme Leite

Solenidade em comemoração ao Dia do Síndico reconheceu a atuação
de seis mulheres e quatro homens que desempenham a função

vel do próximo que confiou a você
a gestão e na microssociedade ali
presente, acredito que há uma
grande recompensa na evolução
e superação dos desafios que a sindicatura coloca no nosso caminho, fazendo nós, síndicos, nos
superarmos cada vez mais em diversas áreas de nossas vidas",
completou o homenageado.
Francisco observou, ainda, a
necessidade de manter-se atualizado que o exercício da função impõe. "A vida como síndico é um
aprendizado constante, seja na administração ou lidando com o público e funcionários, sempre sendo surpreendido com lições que
aprendemos na vida profissional
e trazemos para nossa vida pessoal. É estar sempre antenado às
novidades e aberto a novas mudanças que normalmente ocorrem
em um ritmo tão rápido que, quando achamos que finalmente dominamos algo, percebemos que era
somente uma porta de entrada
de um universo que se expande e
se atualiza a todo momento."
Pedro Kawai comentou sobre
a responsabilidade do síndico em
administrar conjuntos de moradores que chegam a ser maiores que a
população de vários municípios
paulistas. Ele apontou as semelhanças da função às de um vereador,
ao intermediarem saídas para problemas que as pessoas lhes trazem,
mas ponderou que, por lhe ser atribuído o papel de executar essas soluções, o síndico acaba agindo como
o "prefeito" de uma localidade.

"Vim preparado para dizer
que os síndicos seriam como nós,
vereadores: um cargo tão importante quanto ser vereador. Mas fui
alertado de que o síndico tem uma
responsabilidade um pouquinho
maior que a de vereador: nós a
comparamos, e é a pura verdade,
à do prefeito: eleito, passa pelo crivo do voto —que sabemos o quanto é difícil— e tem que ter noção de
meio ambiente, saneamento,
construção civil, mobilidade urbana...", exemplificou Pedro Kawai.
"Tem condomínio que é muito maior do que muitas cidades
do interior de São Paulo, com
muito mais problemas, e condomínios menores que têm problemas de infraestrutura maiores
que o de uma cidade inteira. Por
outro lado, graças a vocês, há
harmonia, porque conseguem,
com inteligência, dedicação e delicadeza, conduzir essas 'minicidades'", completou o vereador.
O autor da solenidade destacou o valor do reconhecimento à
categoria. "Temos de respeitar e
lembrar a importância do síndico,
porque ele é a pessoa que cuida do
bem do próximo e tem que dar
segurança e qualidade de vida.
Estamos aqui, hoje, reconhecendo
a dedicação e o comprometimento
de todos vocês, as noites sem dormir, os fins de semana em que são
chamados para resolver problemas
dos outros. Ser bom profissional é
obrigação; agora, ocupar esse espaço e ser escolhido por seus pares
como referência é para poucos."

Além de Francisco, foram
homenageados os síndicos Augusto Teixeira, Aparecida de
Cássia Gelinski Ramos, Eliete
de Moraes, Julio Cesar dos
Santos, Nereide Maria Prezzutto, Roseli de Abreu Araújo, Sueli Regina Ferrazzo, Thaís Petrocelli Radicchi e Walter Speratti.
Cecília Regina Alves Correia
explicou que a Asscoper (Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais de Piracicaba),
da qual é presidente, solicitou a
dez administradoras que indicassem os síndicos que foram homenageados na solenidade. A oportunidade aberta para que as próprias administradoras apontassem os nomes, explicou Cecília,
deveu-se ao fato de que "são elas
que mantêm contato direto com
os síndicos". "E os critérios foram
os mais diversos: uma optou pelo
síndico que trata melhor a equipe; outra, aquele que se destacou
na pandemia; outra, o síndico
mais velho na gestão", comentou, ao elogiar os aspectos levados em conta para a homenagem.
Também compuseram mesa
na solenidade o coordenador de
condomínios da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) de Piracicaba, Leandro Henrique Bossonario, o presidente do Centro de Documentação, Cultura e Política
Negra de Piracicaba, Agnaldo Benedito de Oliveira, e a coordenadora do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador),
Clarice Aparecida Bragantini.

M OMBUCA

Sábado acontece a 18ª Festa Junina das Escolas Municipais
É neste sábado, 11, a partir das 17 horas, a Festa Junina das Escolas Municipais
na Praça da Igreja Matriz de
Mombuca. A 18ª edição da
festa vai reunir apresentações
dos alunos da Rede Municipal de Educação, além das
barracas e comidas típicas.

Com a volta da tradicional
Festa Junina, após o período de
restrições por conta da pandemia,
os alunos, pais, professores e toda
a equipe da Diretoria de Educação estão com grandes expectativas para a realização do evento.
“É uma festa tradicional
em nossa cidade, e adotando

todas as medidas de segurança, vamos ter uma festa junina muito animada para toda
a família”, comentou a diretoria municipal de Educação
Kátia Alessandra Barbosa.
Além das danças e quadrilhas
dos alunos, terá também a Quadrilha da Terceira Idade de Mom-

buca e o show sertanejo com Gilson e Ricardo e Ricardo Silva.
A realização da Festa Junina é uma iniciativa do Governo Municipal de Mombuca,
através da Diretoria Municipal de Educação, com apoio da
Diretoria de Cultura e demais
departamentos da Prefeitura.
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Dia 12/06 Piracicaba
vai receber o casal mais
famoso do ramo de estética animal, Débora
Cardoso e Marcos André,
que realizam um trabalho que vem mudando o
mercado de banho e
tosa com cursos, treinamentos e palestras voltadas a especialização de
profissionais da área.
O evento organizado
pela empresa piracicabana Balaio de Gato,
que é referência em manutenção e venda de
equipamentos para banho e tosa na cidade,
junto com a Special Vet
um dos maiores fabricantes de cosmético
para animais do Brasil
, a qual Débora e Marcos são patrocinados.
A empresária Thais
Cangiani foi convidada
a ser a anfitriã desse casal incrível, que usará
toda a estrutura da My
Pets para os preparativos necessários no sábado (11/06) a partir das
9h. O Pet Shop fica na
Av. Saldanha Marinho,
1032 em Piracicaba.
O mercado de profissionalização na área de
banho e tosa é deficiente na região e esse evento promove mais conhecimento e novas técnicas para os profissionais
que atuam no ramo,
buscando melhorar a
oferta de serviços de
alta qualidade para animais de estimação.
O evento vai rolar
no Hotel Nacional localizado na rua Rosário, 1358 no dia 12/06.
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C OMPETIÇÃO

B ENEFICENTES

Piracicaba participa dos
Jogos da Melhor Idade

Vereadora participa de evento
de Santas Casas e hospitais
Assessoria parlamentar

Delegação será formada por aproximadamente 120 pessoas; embarque acontece sábado, 11
Com uma delegação formada
por aproximadamente 120 pessoas, entre elas cerca de 100 atletas,
além de dirigentes, equipes de
apoio e técnicos, Piracicaba participa dos Jogos da Melhor Idade
(Jomi), competição organizada
pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e destinada ao
público com mais de 60 anos de
idade. Em 2022, a fase regional do
evento será realizada em Lençóis
Paulista, de 10/06 e 15/06. A seleção piracicabana embarca rumo à
cidade-sede no próximo sábado, 11.
A saída está marcada para as
8h30, em frente ao Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas (rua
13 de Maio, 2.122, Bairro Alto).
A cerimônia de abertura do
Jomi está agendada também
para o sábado, 11, a partir das
13h, no Ginásio de Esportes Archangelo Brega Primo (Csec). A
disputa reunirá representantes
de 32 municípios que brigarão
pelo pódio em 14 modalidades:
atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão,
dominó, malha, natação, tênis,
tênis de mesa, truco, voleibol
adaptado e xadrez. A programação completa dos Jogos da Melhor
Idade e os resultados serão divulgados em boletins diários no site
www.lencoispaulista.sp.gov.br/

Divulgação

Ana Pavão acompanhou, nesta quarta-feira, as atividades
do 31º Congresso Anual da Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

A equipe de voleibol adaptado realiza os últimos treinos antes da competição

jomi. "As competições voltadas
para o público com mais de 60
anos promovem a saúde e o
bem-estar, e também promovem
a socialização. É maravilhoso
voltar a sediar as disputas e ver
o envolvimento e alegria dos
atletas. Por vários anos estive
envolvido com eles e é emocionante estar participando diretamente na organização para
recebê-los da forma mais cari-

nhosa possível", afirmou o presidente do Comitê Organizador
do Jomi, André Paccola Sasso.
CONGRESSO - O pontapé
inicial para os Jogos da Melhor
Idade foi dado na última sextafeira, 03/06, com a realização do
Congresso Técnico e o sorteio das
chaves de disputa. Piracicaba foi
representada na atividade pelo
chefe da divisão de atividades motoras da Selam, Clevis Spada.

"Será um desafio muito grande,
pois o Jomi marca a retomada dos
eventos após dois anos de pandemia. Nesse sentido, cabe ressaltar o entusiasmo de Lençóis Paulista para sediar a competição e
também a preocupação dos organizadores com a segurança sanitária. Para a nossa delegação, certamente será um momento especial. Temos que valorizar a celebração dos Jogos", destacou.

SANT
A R IT
A
ANTA
ITA

Vereador solicita lixeiras no entorno da lagoa
Esta semana o vereador Pedro Kawai (PSDB) esteve na lagoa do bairro Santa Rita, para
verificar o estado de conservação daquele espaço, que é frequentado por moradores e visitantes, em busca de lazer, especialmente nos finais de semana.
Lá, ele foi abordado por duas
senhoras que solicitaram a sua
intervenção, enquanto vereador, no sentido de que a Prefeitura providencie a instalação de
lixeiras, como forma de estimular as pessoas a fazerem o descarte correto do lixo produzido
durante a permanência no local.
O vereador ouviu dos moradores que, principalmente, nos finais de semana, algumas famílias fazem piqueniques no entorno

da lagoa e outras pessoas realizam atividades recreativas, descartando o lixo no chão, ou amontoando-o em sacolas, na expectativa de que a empresa responsável pela coleta, retire o material.
“Eles devem pensar que o lixo se
evapora”, ironizou Elza Zacharias (63), ao criticar a sujeira deixada pelas pessoas no local.
Diante da constatação, o vereador protocolou a indicação
1802/2022, pedindo que a Prefeitura providencie a instalação de
lixeiras em pontos estratégicos do
local. “Espero que os frequentadores tenham o bom senso de dar a
destinação correta para o seu lixo,
e que as lixeiras possam ajudar a
manter o local limpo, para o uso
de todos”, considerou Kawai.

Assessoria parlamentar

Pedro Kawai recebeu denúncia de descarte irregular de lixo no local

S ÃO P AULO

Rodovias estaduais farão alerta sobre o “Teste do Pezinho”
A Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SLT), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência de
Transporte do Estado de São
Paulo (ARTESP) apoiam a 6ª edição da Campanha Junho Lilás,
que tem o objetivo de conscientizar o poder público e a sociedade
civil sobre a importância do Teste
do Pezinho. A ação é organizada
pelo Instituto Jô Clemente (IJC),
antiga Apae de São Paulo.
Como forma de apoio e engajamento, a campanha será divul-

gada também nas redes sociais da
secretaria, do DER e da ARTESP e
também nos Painéis de Mensagens
Variáveis (PMV) espalhados pelas
rodovias estaduais e concedidas
no Estado de São Paulo. A ação
quer orientar a sociedade sobre a
necessidade de se fazer o Teste do
Pezinho e de expandir o acesso ao
Teste do Pezinho Ampliado, para
o diagnóstico precoce de dezenas
de doenças graves e raras, prevenindo possíveis sequelas.
Os alertas feitos nos PMV das
rodovias são: • Campanha Junho

Lilás do Instituto Jô Clemente
(IJC): faça o Teste do Pezinho
Ampliado no seu bebê; • Campanha Junho Lilás: o Teste do
Pezinho pode salvar a vida do
seu bebê. Saiba mais em
www.ijc.org.br; • Campanha Junho Lilás: o Teste do Pezinho é o
primeiro grande passo do seu bebê.
Informe-se em www.ijc.org.br; •
Campanha Junho Lilás: o Teste
do Pezinho Ampliado pode salvar a vida do seu bebê. Mais informações em www.ijc.org.br.
O lançamento da Campanha

ocorreu no dia ?1º de junho por
meio de um vídeo produzido pela
pediatra Ana Escobar, embaixadora da campanha, nas redes sociais oficiais do IJC, além do lançamento de um boletim com conteúdo sobre o Teste do Pezinho.
A campanha tem ainda o apoio
da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS/SP), Sociedade Brasileira de Triagem
Neonatal Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM) e União Nacional dos Serviços de Referência
em Triagem Neonatal (Unisert).

A vereadora Ana Pavão (PL)
participou nesta quarta-feira (8)
do 31º Congresso Anual da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São
Paulo (Fehosp), que destaca neste
ano a inovação e a tecnologia. "É
maravilhoso ver a inovação que
tem tomado a saúde, cada vez ficando mais forte para os setores
filantrópicos. Parabéns aos organizadores. Vamos continuar trabalhando pela saúde", comentou
Ana Pavão, durante o evento.
O congresso, com três dias
de atividades até quinta-feira
(9), teve na terça-feira (7) a palestra "Filantropia: conceito,
novos rumos, reposicionamento e apaziguamento jurídico do
segmento quanto aos seus direitos, deveres e proposituras".
O tema "Um novo olhar sobre
a filantropia na saúde" foi discutido pelo CEO do HCor, Fernando
Torelly, pela a infectologista e consultora em saúde pública global
Luana Araújo e pelo diretor-geral
da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos,
Mário César Homsi Bernardes.
Paulo Magnus e Rogério Bartkevicius coordenaram o painel.
Outra palestra abordou "Um
futuro transformador requer um
novo líder", com as participações
de Antonio Muniz, líder de tecnologia e agilidade, Marcelo Mearim, coordenador da mesa, e
Rafael Cristofoletti, debatedor.
No mesmo dia, houve o lançamento dos "Indicadores Mais
Saúde", projeto que traz informações assistenciais e custos, desenvolvido em parceria entre a
Fehosp, a Numb3r Sanalytics e a
Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde.
O projeto, que reúne informações
assistenciais e de custos, foi apresentado por André Almeida,
CDO da Numb3rs e consultor
do Banco Mundial para questões de informática em saúde, e
por Maria Beatriz Nunes Pires,
gerente de serviços da Planisa.
Na apresentação, eles explicaram como funcionam os "Indicadores Mais Saúde": "A apuração dos indicadores de custos
é realizada com dados fornecidos pelos hospitais, de forma padronizada, utilizando a metodologia do custeio por absorção pleno, no qual o cálculo do custo de
produção ou dos serviços prestados considera os valores totais
dos custos de produção e as des-

pesas operacionais, inclusive os
rateios interdepartamentais absorvidos". "Os dados passam por
um processo de curadoria e enriquecimento, gerando um repositório centralizado e estruturado, que pode ser utilizado para
análise por diversos prismas da
informação", completaram.
Nesta quarta-feira, as atividades tiveram a palestra "Sustentabilidade (social, ambiental, econômica e governança) – ESG". A
questão tem impacto significativo nas operações das entidades
de saúde, já que o papel na sociedade, as questões ambientais e a
relevância na cadeia econômica,
com a geração de emprego e renda, são de grande valia para a
governança institucional.
Juliana Bernardo, executiva
em ESG e fundadora e CEO da
Quor Educação, e Ana Paula
Shuay, representante do Desenvolve-SP Energia Limpa, ministraram a palestra "Liderança
sustentável: decifrando o ESG e
os desafios para o futuro".
O evento destacou exemplos
de gestão e ações na saúde filantrópica que foram apresentados
e premiados no painel "Cases de
sucesso", no congresso. Os artigos que foram contemplados na
premiação foram: "Redução dos
casos de lesão por pressão em
UTI covid-19", de autoria de Felipe Neri Nunes Venancio, da
Santa Casa de Campinas (SP);
"Implementação de programa de
navegação de pacientes em hospital oncológico de São Paulo",
de Dárcia Lima e Silva, da Fundação Doutor Amaral de Carvalho; e "Implantação do serviço de
medicina hospitalar em hospital
filantrópico: impacto nos indicadores gerenciais", de André Wajner, da Casa de Saúde Santa Maria (RS) – Associação Franciscana de Assistência à Saúde.
O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, presente no
evento, destacou o apoio das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos no atendimento à população
paulista. "É uma honra participar
deste congresso, com tantos parceiros. Vim agradecer por tudo
que fizeram. Continuamos precisando desse apoio. Unidos somos
mais fortes", afirmou. A diretoria da Fehosp, representantes de
DRSs (Departamentos Regionais
de Saúde) e o secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano,
também estiveram presentes.
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MEIO AMBIENTE

I NTERNACIONAL

Inscrições para Salão de Humor
terminam no próximo dia 18
Divulgação

Escola do Legislativo encerra
ciclo de cursos de saneamento
Doutor em engenharia civil nas áreas de saneamento e ambiente, Adriano Tonetti discorreu
sobre o tema “Sistemas Descentralizados para Tratamento de Esgoto Doméstico”

Caricatura de Nasrin Sheykhi, dos Estados Unidos

As inscrições para a 49ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba terminam em
nove dias. Interessados em participar do concurso consolidado como
uma das vitrines de artes gráficas
mais antigas e ininterruptas do
mundo têm até dia 18/06 para inscrever trabalhos. O regulamento
completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site
salaointernacionaldehumor.com.br,
onde também pode ser visitada a
exposição virtual 50 Anos 50
Mãos, com releituras do logotipo
do Salão. O evento é realizado pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Semac (Secretaria Municipal
da Ação Cultural) e Cedhu (Centro Nacional de Documentação,
Pesquisa, e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba).
Artistas profissionais e amadores, a partir dos 16 anos de
idade, podem inscrever trabalhos autorais que não foram premiados em outros eventos gráficos até a data de encerramento
das inscrições. Tema e técnica
são livres. Cada artista pode inscrever no máximo três obras por
categoria, que são cartum, charge, caricatura, tiras/HQ, Saúde
Unimed (para trabalhos que
abordem o tema saúde) e temático E-commerce. O envio das
obras pode ser por Correios, pela
Internet ou, ainda, entregue pessoalmente no Cedhu, situado na
avenida Maurice Allain, 454, no
Parque do Engenho Central.
De acordo com o diretor do
Salão, Junior Kadeshi, até a tarde
da última quarta-feira (8/06) foram inscritos 600 trabalhos, de
107 artistas de 28 países. “Com a
experiência que temos dos outros

anos, é normal muitos artistas
deixarem para mandar trabalhos
nos últimos dias de inscrição, porque esperam algum acontecimento de grande repercussão, envolvendo personalidades ou uma situação política, que pode ter força
na decisão dos jurados”, comentou, acrescentando que nesta edição estará de volta o evento presencial, após a interrupção por
dois anos devido à pandemia da
Covid-19, incluindo cerimônia de
abertura, mostras oficial e paralelas, bem como a Caminhada com
Humor e o Salãozinho de Humor.
PREMIAÇÃO - A premiação total do Salão de Humor é
do valor de R$ 55 mil, distribuídos pelas categorias. A abertura
oficial da mostra, com anúncio
dos trabalhos vencedores, está
prevista para o dia 27/08, com
cerimônia no Teatro Erotides de
Campos, no Engenho Central.
Após a cerimônia, a exposição
será aberta ao público, para visitação gratuita, no Armazém 14
do Parque do Engenho Central e
também no formato virtual.
SALÃOZINHO – Continuam abertas, até dia 10/07, as
inscrições para o 20º Salãozinho de Humor, direcionadas
para pessoas entre 7 e 14 anos
de idade. São duas modalidades: desenhos e objetos tridimensionais (esculturas). Regulamento e ficha de inscrição
também estão no site do Salão.
SERVIÇO
49º Salão Internacional
de Humor de Piracicaba.
Regulamento completo e
inscrições
em
salao
internacionaldehumor.com.br.

H ORÁRIOS

Linhas Parque Piracicaba e
Vida Nova recebem ajustes
Justino Lucente

Ajustes nos horários de domingo tem por objetivo evitar atrasos

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), realizará ajustes nos horários de domingo das linhas 402 – Parque
Piracicaba e 415 – Vida Nova,
que saem do Terminal Vila Sônia. Os ajustes já serão realiza-

dos a partir do próximo domingo, 12/06. De acordo com a Semuttran, o objetivo dessas intervenções é evitar atrasos nas
linhas. Os novos horários estarão disponíveis no site da empresa TUPi Transportes, em https://www.tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios.

A água que é utilizada nos
vasos sanitários, e pias de uma
residência, pode ser descartada em
uma vala, na zona rural, para o
plantio de bananeiras em cima,
desde que passem por um processo de separação dos dejetos. Esse
foi um dos exemplos ecológicos
exposto pelo professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp
(Universidade Estadual de
Campinas) Adriano Luiz Tonetti durante o último ciclo do curso "Saneamento Rural", promovido de forma presencial pela
Escola do Legislativo Antônio
Carlos Danelon “Totó Danelon”,
na tarde desta quarta-feira (8).
Doutor em engenharia civil
nas áreas de saneamento e ambiente, Tonetti discorreu sobre o
tema “Sistemas Descentralizados
para Tratamento de Esgoto Doméstico”, onde apresentou o trabalho de sua doutoranda, Isabel
Campos Salles Figueiredo, desenvolvido em algumas propriedades
na zona rural de Campinas (SP).
A Unicamp tem um trabalho
descentralizado de atuar em pequenas comunidades rurais daquele município. No estudo desenvolvido pela doutoranda, foram
instalados pequenos sistemas de
coleta de esgoto doméstico “que
beneficiou moradores e alunos,
porque foram a campo implementar a ideia”, explica Tonetti.
Durante sua apresentação,
o acadêmico mostrou diversas
situações de fossas construídas
irregularmente em locais frequentados pelos alunos. A exemplo de “buracos”, cavados para
servir de fossa, próximos à residência. “Muitos, observados, estavam sem tampas, proporcionando a infestação de ratos e baratas, além do perigo de alguém
cair dentro”, destaca o docente.

C ASTRAÇÃO

BANANEIRAS – A geração de
resíduos sólidos pela população,
“quando damos descarga”, 99% é
água. “Por que não tiramos proveito dessa água”? Provoca o professor. Uma das alternativas para
o aproveitamento desse líquido,
inclusive, para a plantação de pés
de banana em cima em áreas da
zona rural, é utilizar a água da
descarga para ser direcionada a
uma vala. “Mas, para que se possa
plantar em cima, é necessário, no
banheiro, separar a água dos dejetos, daquela utilizada para tomar
banho e lavar as mãos. A água do
vaso sanitário vai para um lugar
e o restante das águas de dentro
de casa vai para essa vala, que
alimentará os pés de banana, já
que as bananeiras precisam de
um local úmido para crescer”.
Ele reiterou que a universidade auxilia o morador do
campo a fazer uma fossa adequada e dentro das normas de
higiene, para evitar a contaminação por coliformes fecais.
BANHEIRO SECO - O projeto “Banheiro Seco” foi apresentado pelo docente da rede estadual de ensino de São Carlos (SP) e
mestre em Ciências pelo Cena (Centro de Energia Nuclear na Agricultura), da Esalq/USP, Djalma Nery.
O projeto ecológico, detalha
Nery, é uma tecnologia social, de
baixo custo, utilizada para o tratamento de resíduos e excrementos humanos com a utilização de
materiais secos como folhas e serragens para misturar com nitrogênio, produzido pelas fezes humanas para garantir uma segurança sanitária de composto. "Resumindo, é uma forma de compostagem segura que pode ser realizada a baixo custo e de forma
descentralizada como alternativa
aos sistemas comuns de esgoto”.
O modelo tradicional de co-

Guilherme Leite

Último ciclo do curso aconteceu na tarde de quarta-feira (8).

leta e tratamento de esgoto, relembra o docente, foi criado em
Londres, na Inglaterra, a partir
do século XIX, com o investimento de três bilhões de libras esterlinas. “No Brasil é um sistema
caro, sendo que 40% da população brasileira não têm acesso à
coleta de esgoto”, compara.
O curso foi finalizado com as
participações da estagiária do Laboratório de Educação e Política
Ambiental – OCA/Esalq/USP, Caroline Alves Leite; do mestrando
do programa de Pós-Graduação
em Recursos Florestais da USP,
Bruno Fernandes, e do bacharel
em Gestão Ambiental, Akil Alexandre Costa Silvério da Silva.
Eles apresentaram uma
reflexão sobre o grupo de extensão, Sanear, da OCA, da
Esalq/USP, que trabalha no
contexto do saneamento rural
e novas tecnologias sociais,
além da educação ambiental.
Uma das etapas desenvolvidas pelo Laboratório de Educação,
do período de 2020 até agora, dentro do contexto do saneamento
rural, foi o levantamento de dados secundários dos moradores

dos bairros Tupi, Parque Peória,
Jardim Bartira, além de loteamentos próximos. “Fizemos um levantamento das demandas por saneamento a partir desses domicílios
e também um diálogo com as instituições, associação de moradores, escolas, postos de saúde da
família, produtores rurais para a
compreensão da realidade. Uma
coisa são os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), outro detalhe é o que
a comunidade traz para a gente”, argumentou Fernandes.
“A ideia”, defende ele, é que
os dados coletados sirvam para
contribuir no debate sobre políticas públicas voltadas ao saneamento rural no município.
“Que a gente consiga saber
quais caminhos tomar para a
construção de tecnologias de
baixo custo e de estruturas descentralizadas feito num processo de planejamento participativo
com a comunidade”, concluiu.
A grade de cursos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba pode ser
consultada no escola.camara
piracicaba.sp.gov.br/cursos.

DE ANIMAIS

Programa vai orientar famílias cadastradas nos Cras e Creas
Teve início ontem, 9, o programa de orientação sobre castração de animais para famílias
atendidas pelos Cras (Centro de
Referência de Assistência Social)
e pelos Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência
Social) do município. O projeto é
idealizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e o Núcleo de BemEstar Animal, ligado às secretarias de Saúde (SMS) e de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema). A
reunião para alinhamento do
projeto aconteceu ontem, 9, e
contou com representantes do
Núcleo, da Smads e dos Creas.
O objetivo, de acordo com os

organizadores, é, além de orientar
as famílias sobre a necessidade
da castração, mapear e controlar a situação da reprodução
descontrolada de animais na cidade. Famílias atendidas nas seis
unidades do Cras e nas duas
unidades do Creas agora podem
buscar orientações e auxílio do
programa sobre castração.
“O projeto tem o intuito de
fazer o melhor tanto pelas famílias quanto pelos animais. Então
todas as equipes agora podem fazer esse trabalho de orientação
com as famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social e as
famílias com violação de direitos,
com o objetivo de facilitar o acesso
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ao programa de castração gratuita. Estas famílias já são acompanhadas pelos Cras e Creas”,
ressalta Andréia Golinelli, procuradora jurídica da Smads.
“É preciso falar sobre a importância da castração, o porquê e
quando fazer. Isso nos permite realizar um controle melhor sobre a
situação desses animais”, comenta Matheus Santos, coordenador
do Núcleo. O trabalho consiste em
orientar as famílias em situação
de vulnerabilidade e risco social
que já são assistidas pelos Cras e
Creas da cidade a buscarem o
Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) para fazer a castração de
seus animais, sejam gatos ou cães.

Sendo assim, elas entram
em contato com as equipes do
CCZ e agendam o dia e o horário para o procedimento. Caso a
família não disponibilize de nenhum meio para levar o animal
até o Núcleo, o próprio CCZ se
encarrega de buscar e depois
devolvê-los aos seus tutores.
“Importante ressaltar que,
hoje, o Núcleo consegue realizar o procedimento em até 30
animais por dia, mas muitas
pessoas que agendam acabam
não confirmando e não comparecendo. Sendo assim, sempre
temos vagas remanescentes que
podem ser direcionadas a estas
famílias”, destaca Matheus.

S EDEMA

Mostra Fragmento acontece Prefeitura realizou ações de
hoje, 10, no Ponto “Garapa” zeladoria em três praças
O Ponto de Cultura Garapa recebe, hoje, 10, a partir das
19 horas, a segunda edição da
Mostra Fragmento. Este evento nasceu no final de 2021
quando o Grupo Andaime iniciou também as oficinas regulares de teatro, onde dialoga
com a comunidade por meio do
desenvolvimento de espetáculos
que estudam a cultura local.
Este evento tem como objetivo compartilhar os processos artísticos das turmas em andamento, abrindo as portas para dialogar com o público e artistas da cidade sobre os materiais que estão
sendo trabalhados dentro de sala
de aula, mas sem o objetivo de apresentar espetáculos finalizados.
A Mostra está com a programação repleta de apresentações
que envolvem os alunos de todas
as turmas em andamento do Grupo Andaime, além da inaugura-

ção da Biblioteca ‘Trilhas da Palavra’ com o lançamento do livro
cartonero “Horta, o Eldorado do
Tatu”, dos autores Marcus Vinícius Rocha e João Roberto Camilo, coordenadores da Horta do
Tatu, espaço comunitário situado no bairro Eldorado II.
A Biblioteca ‘Trilhas da Palavra’ pretende ser um espaço interativo oferecendo empréstimos de
livros, principalmente para pesquisas na área de artes cênicas, e também cursos, oficinas, leituras compartilhadas, rodas de leitura, palestras e intervenções urbanas, todas as atividades voltadas para a
democratização do acesso à leitura de forma prazerosa e lúdica.
Além disso, será a primeira biblioteca da cidade a ter em seu acervo
livros cartoneros, editados com
capa de papelão, sendo uma mescla de arte e artesanato, tratandose de edição totalmente manual.

Divulgação

Equipe realizou limpeza na Praça João XXIII, na frente da Igreja dos Frades

A Prefeitura, por meio do
Pelotão Ambiental da Guarda
Civil e da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), prosseguiu na manhã de
ontem, 9, com as ações de zeladoria em praças da cidade. Hoje
a equipe percorreu as praças
Antônio de Pádua Dutra, José
Bonifácio e João XXIII , que fica
em frente à Igreja dos Frades.
Foram recolhidos lixo, suca-

ta, entulho e materiais inservíveis
das áreas. A limpeza faz parte de
uma ação programada das pastas
para manter estes espaços limpos
e possíveis de ser usufruídos por
toda população. Intervenção semelhante aconteceu na terça-feira, 7,
nas praças Pauliceia e Geraldo Pinto de Toledo, na avenida 31 de
Março, e na praça José Bonifácio. Ação se repete semanalmente em diversos pontos da cidade.
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C OMÉRCIO

Dia dos Namorados deve
alavancar as vendas de
roupas, tecidos e calçados
Em junho, previsão é que o segmento deve crescer 18,5% na comparação anual
A compra de presentes para o
Dia dos Namorados deve ajudar
a aumentar as vendas, em junho,
do segmento de lojas de vestuário,
tecidos e calçados. A projeção do
Sindicato do Comércio Varejista de
Piracicaba (Sincomércio)/Fecomércio é de um crescimento expressivo de 18,5% em relação ao
mesmo período do ano passado.
Contudo, as vendas do conjunto
de atividades tradicionalmente mais
sensíveis à ocasião devem apontar
queda de 2,3% no comparativo anual, evidenciando um Dia dos Namorados mais tímido em 2022.
Geralmente, as comemorações noturnas em restaurantes,
bares e hotéis/motéis são mais beneficiadas pelo Dia dos Namorados do que o consumo de presentes. “A exceção é o setor de vestuário, hoje em evidência graças ao
frio antecipado. O clima, aliás, deve
contribuir para a alta, já que os
preços médios das roupas de inverno são maiores do que a média
geral destes produtos. Além disso,
a variedade de opções e preços
para presentes alcançam praticamente todos os perfis de renda”,

explica o presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella.
Em menor escala, os segmentos que também devem lucrar com
o Dia dos Namorados serão as farmácias e perfumarias (0,8%) e os
supermercados (0,5%), já que
muitos casais optam por comemorar a ocasião com um jantar caseiro especial. As vendas de eletrodomésticos e eletrônicos devem ter queda de 6,8%. As floriculturas também costumam ter
desempenho positivo na data. Con-

tudo, o impacto é menor no conjunto do faturamento do varejo.
No mês, os consumidores devem gastar (tíquete médio), R$
445,77 com itens de vestuário (alta
de 16,8% na comparação anual) e
R$ 445,36 (-0,6%) com cosméticos
e artigos de beleza. Já quando se
trata de alimentação e produtos
de higiene, os valores podem chegar a R$ 1.741,50 (-0,8%). Por fim,
eletrodomésticos e eletrônicos têm
projeção de redução de 8,1%, com
gastos na ordem de R$ 377,65.

HORÁRIO ESPECIAL - O
comércio de rua e corredores de
Piracicaba terá horário especial
de funcionamento no Dia dos
Namorados. Na sexta-feira, dia
10 de junho, as lojas podem
abrir até às 22 horas e, no sábado, 11 de junho, até às 18 horas.
O funcionamento em horário especial está estabelecido na convenção coletiva do
trabalho, assim como os benefícios dos comerciários que
trabalham nestas datas.

L ANÇAMENTO

Novos filmes com Liam Neeson, Naomi Watts e Megan Fox
O veterano astro dos filmes
de ação Liam Neeson e as belas
estrelas Naomi Watts e Megan
Fox protagonizam os três novos
filmes que chegam às salas de
cinema da cidade. Neeson está
em "Assassino Sem Rastro",
Naomi em "A Hora do Desespero" e Megan em "Até a Morte Sobreviver é a Melhor Vingança".
ASSASSINO SEM RASTRO (Memory, no original) é mais
um filme de ação com o incansável astro do gênero Liam Neeson,
que na última terça-feira completou 70 anos de idade. O filme chega exatamente três meses após o
fracasso de "Agente das Sombras", também protagonizado por
Neeson. Na trama, que tem suspense, ação e até perda de memória do herói, Neeson interpreta
Alex Lewis, um experiente assassino de aluguel na mira do FBI.
Quando recusa a concluir um trabalho para uma perigosa organização criminosa, ele entra em uma
missão eletrizante para caçar e
matar as pessoas que o contrataram antes que eles, ou o agente do
FBI Vincent Serra (interpretado
por Guy Pearce), o encontrem primeiro. Em meio a tudo isso, Alex
sofre uma grave perda de memória e é forçado a questionar todas
as suas ações e, acima de tudo,
em quem ele confia. A estrela italiana Monica Bellucci também
está no elenco. O longa é um remake de "The Alzheimer Case",
filme lançado na Bélgica em 2003
e baseado no romance "De Zaak
Alzheimer", do escritor belga Jef
Geeraerts. A direção é de Martin
Campbell, reconhecido por uma
série de filmes de sucesso, entre
eles "A Máscara do Zorro" e dois
filmes da série "007". Apesar
disso, o filme foi um fracasso
nas bilheterias americanas. Enquanto isso, Liam Neeson já prepara um novo filme para 2023, o
suspense noir "Marlowe", onde
interpretará o icônico detetive
particular Philip Marlowe, personagem criado pelo cultuado
escritor Raymond Chandler.

A HORA DO DESESPERO (The Desperate Hour) traz
uma instigante trama de suspense do bom diretor Phillip Noyce,
que tem no currículo ótimos filmes como "Jogos Patrióticos", "O
Colecionador de Ossos" e "Salt".
Naomi Watts interpreta Amy Carr,
uma mãe enlutada que perdeu o
marido há poucas semanas. Ela
mora com o filho adolescente em
uma pequena cidade no interior
dos Estados Unidos. . Certo dia,
enquanto faz sua corrida matinal
pela floresta, Amy recebe uma
chamada inesperada de celular
que a paralisa. Ela descobre que
há um atirador na escola de seu
filho. Estando longe de casa, a
pé na floresta densa, sem sinal
de telefone e com pouca bateria
no celular, ela corre desesperadamente contra o tempo para
salvar seu filho. Mas também se
vê diante de um dilema que nenhuma mãe deveria viver: seria
seu filho um assassino dentro
dentro de sua própria escola ?.
Uma trama angustiante que coloca a ótima Naomi Watts em
meio a um clima bastante tenso.
ATÉ A MORTE - SOBREVIVER É A MELHOR VINGANÇA (Till Death), que mistura suspense e terror psicológico, é
o primeiro longa dirigido por S.K.
Dale, Na trama, criminosos invadem uma casa isolada na neve
onde um casal foi comemorar seus
10 anos de casados.Matam o marido e deixam a esposa algemada
ao corpo dele, como parte de um
plano de vingança doentio. Presa dentro de um quarto, incapaz
de se soltar e sem telefone para
pedir ajuda, ela precisa descobrir
uma forma de sobreviver quando dois assassinos chegam para
terminar o serviço e eliminar todas as provas do crime. Uma trama brutal e avassaladora em um
filme que no agregador de críticas Rotten Tomatoes obteve um
índice de aprovação de 90%. E
sobraram elogios a ótima atuação
de Megan Fox. O filme foi rodado
em Sofia, capital da Bulgária.

Fotos: Divulgação

Liam Neeson, que completou 70 anos, volta às telas como um
assassino de aluguel no suspense Assassino Sem Rastro

No suspense A Hora do Desespero, Naomi Watts vive uma mãe
que vê sua corrida matinal se transformar em um pesadelo

No suspense Até a Morte, mulher é deixada algemada ao
corpo do marido morto como parte de uma trama de vingança

Jogo dos XXX
Olá alvinegros apostólicos
romanos, muito obrigado pela
parceria e por dar a oportunidade em poder dividir opiniões e
colocar a democracia e liberdade
de expressão sempre em primeiro lugar. Aqui não nos inflamos
com elogios e nem nos abatemos
com críticas, somos de uma geração aonde os homens foram
criados para aguentar os solavancos da vida, independente de
sua opção sexual. O assunto desta prosa sempre será o Nhô-Quim
como tema principal, o glorioso
alvinegro piracicabano está se
preparando para a copa paulista e Cléber Gaúcho, Douglas Pimenta e Ronaldo Guiaro estão
correndo atrás de montar um
elenco forte, competitivo e principalmente “jovem” para que
uma time possa ser formado,
dar sequencia para próximas
temporadas com uma “espinha
dorsal” e assim criar um patrimônio para o clube, gerando
bons resultados dentro de campo e bons negócios fora dele.
Até agora foram contratados dez atletas com média de
idade de 25 anos, jogadores jovens com bases de formação forte e bons campeonatos disputados por onde passaram atletas
remanescentes da série A2 deste
ano e quem voltou de empréstimos, assim como garotos promovidos da base, vamos aos nomes:
contratados: Goleiros: Wellington (Manauara-AM), Lateral direito: Lucas Santos (Ponte Preta) Zagueiros: Guilherme Truyts
(Barretos) e Guilherme Souza
(Lemense), Meia: Vitor Braga
(Sanjoanense-POR),Atacantes:
Igor (KF Shkendija 79), Rafael
Santana (Capivariano) e Maikon
Aquino (Costa Rica-MS). Voltaram de empréstimo: Samuel Andrade e Rubens Carvalho, remanescentes da A2 2022 Goleiro:
Gabriel Coutinho, zagueiro: João
Maistro, lateral esquerdo: Enzo,
volantes: João Pedro, Mika, Felipe Benedetti e Grigor, meia: Serginho, atacante: Diego Lanzarini. Michel goleiro também estava no elenco da A2 2022. Promovidos do sub-20: zagueiro:
Luis Acevedo, atacantes: Guilherme Gama e Anthony, zagueiro
Renan Brocca, volante Iago e o

atacante Eric eventualmente estão treinando com o profissional.
Viram quantos nomes de
atletas jovens e que já poderiam
ter iniciado no profissional há
mais tempo? O porquê de buscar
“medalhões” com idade avançada e sem nenhum comprometimento com a camisa e o clube?
Tanto dinheiro investido em folhas salariais astronômicas que
não condizem com a realidade
do clube. Só tenho certeza de
uma coisa, se o torcedor verdadeiro teve paciência nos últimos
sete anos com uma diretoria de
futebol “amadora” estilo mulher
de velho rico que só sabe gastar
dinheiro futilmente, que tenha
paciência agora com um trabalho série e “profissional”, dirigido e orquestrado por quem conhece do assunto, pois passou a
vida inteira dentro dos gramados correndo aprendendo como
se faz. A época dos “queridinhos” por hora acabou, e tem
que se ar um voto de confiança
para quem aceitou o desafio e
está trabalhando com orçamento de time de quarta divisão, pois o dinheiro já foi todo
gasto nestes sete últimos anos.
Agora para buscar a nostalgia que se faz presente em nossas vidas seguindo e torcendo
pelo Nhô Quim, que delicia e até
muito prazeroso poder comentar
e até assistir mais uma vez o famoso jogo dos trinta. XV de Piracicaba e XV de Jaú se enfrentaram para um jogo treino nesta
última segunda feira no Barão e
o XV local venceu com um “golaço” de falta do meia Vitor Bueno. O resultado pouco importa,
pois o que se busca é dar padrão
e entrosamento para o time, mas
ver esse confronto após tantos
anos, assistir uma vitória com gol
de falta ainda é demais para meu
coração alvinegro. Que prazer em
ter a certeza que a zebrada vai
mais uma vez desfilar sua majestade em pouco tempo, agora
com gente verdadeiramente preocupada com o crescimento do
clube em busca de títulos, acessos e a volta ao cenário nacional.
Força NHÔ-QUIM, as
pessoas passam, e sempre
vão passar, mas você velho
senhor “É IMORTAL”.

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

E NSINO

Bebel diz que proposta de Garcia
prejudica educação e saúde

Música nas Escolas encanta
crianças da rede municipal

Divulgação

Projeto é fruto de parceria entre a SME e a Orquestra Sinfônica de Piracicaba

Bebel diz que a retirada do ICMS vai beneficiar as empresas e
dificilmente chegará aos preços da gasolina e do gás de cozinha

A deputada estadual Professora Bebel (PT) alerta que a
proposta do governador Rodrigo Garcia (PSDB) de suspender
a dívida do estado de São Paulo
com a União por dois anos em
troca de apoio à retirada do
ICMS sobre combustíveis proposta pelo governo Bolsonaro é
literalmente fazer cortesia com
chapéu alheio. De acordo com a
deputada, isso implicará em reduzir também os recursos a serem aplicados em educação,
saúde e demais políticas sociais.
Bebel diz que o presidente
Lula foi muito preciso em relação a essa questão. “Disse

que essa retirada do ICMS vai
beneficiar as empresas e dificilmente chegará aos preços da
gasolina e do gás de cozinha
para a população”, informa.
De acordo com a deputada,
o pré-candidato a presidência da
República pelo PT diz “que o que
deveria ser feito, e que Bolsonaro
não tem interesse ou coragem
para fazer, é desvincular os preços dos combustíveis brasileiros
dos preços internacionais do petróleo e voltar a investir na Petrobrás e na autossuficiência nacional, explorando de forma soberana nossas reservas e retomando
o refino e a produção”, defende.

C RÉDITO

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

As músicas de grupos como
Balão Mágico, do game Mário Bros
e do filme A Pantera Cor de Rosa,
e tantas outras, vêm tomando as
unidades da Rede Municipal de
Ensino no projeto Música nas Escolas. Após dois anos parado devido à pandemia, o projeto é fruto
de uma parceria entre a Secretaria
Municipal de Educação e a Orquestra Sinfônica de Piracicaba
(OSP). Em 2022 serão contempladas com as apresentações 1.259
crianças da Educação Infantil e
2.148 no Ensino Fundamental.
Divididos em quartetos, os
músicos da OSP se apresentam nas
escolas municipais em três grupos
de instrumentos: madeira (flauta, oboé, clarinete e fagote), metais (trompa, trompete, trombone e tuba) e cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo).

Na quarta-feira, 8, foi a vez
dos 250 alunos do período da
manhã da Escola Municipal João
Batista Nogueira, localizada no
bairro Santa Terezinha, receberem os músicos, que, além do repertório com inúmeras canções
do mundo infantil, também
apresentam, de forma lúdica, os
instrumentos para os alunos.
O secretário de Educação,
Bruno Roza, acompanhou a apresentação na unidade e salientou
a importância da introdução da
música e da cultura aos alunos.
“Por meio das apresentações, são
incluídas em nossa Rede as músicas do mundo infantil com arranjos mais clássicos. As crianças ficam encantadas com cada
música e conhecem um pouco sobre os instrumentos”, frisa.
Serão contempladas, até o

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 foram concedidos aos
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 (SP), 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.

Parceria é realizada desde de 2018, no entanto ficou suspensa por
dois anos devido à pandemia, sendo retomada em maio deste ano

mês de novembro, 42 escolas,
sendo 15 unidades da Educação
Infantil e 27 do Ensino Fundamental. A parceria com a OSP é

realizada desde o ano de 2018,
no entanto ficou suspensa por
dois anos devido à pandemia, sendo retomada em maio deste ano.

N HÔ Q UIM

XV incorpora psicólogo esportivo Igor Leone na comissão técnica
De forma inédita, o XV de
Piracicaba terá um psicólogo
trabalhando juntamente com a
comissão técnica. Trata-se do piracicabano Igor Leone, que tem
formação acadêmica em psicologia e educação física. Ele também fez especialização em psicologia esportiva e é Mestre em
Futebol formado pela Universidade Lusófona de Lisboa.
Igor já trabalha diariamente
no clube, acompanhando os treinamentos e demais atividades do
futebol profissional. "Se estou em
uma sala ou vindo pontualmente, eu tenho um vínculo menor
com os atletas e comissão. Acompanhando o dia a dia consigo ver
a evolução comportamental a
cada treino, a cada dia. Quanto
mais presente, melhor para a percepção da variação de comporta-

mento ou potencializar o que já
está ocorrendo bem", explica.
"A base do nosso trabalho é
em cima do comportamento.
Tentar perceber alguns padrões
em relação às emoções e sentimentos dos atletas e passar para
a comissão técnica para que possamos trabalhar. Acompanhar
diariamente os treinos junto
com a comissão técnica e fazer o
trabalho do pilar mental. Algo
que agrega no físico, no técnico
e no tático. De repente dar uma
perspectiva diferente e poder colaborar com o todo", explica o
psicólogo que já jogou nas categorias de base do clube em 2004
e 2005, na categoria sub-15.
O gestor de futebol Douglas
Pimenta também ressaltou a importância da chegada dessa nova
função na comissão técnica do

O N - LINE

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

Divulgação

Divulgação

Igor é mestre em Futebol, formado pela Universidade Lusófona de Lisboa

XV: "É um profissional que vai
acrescentar muito para o desenvolvimento do trabalho como um
todo, principalmente porque estará dentro de campo, no dia a

dia, dando um feedback mais rápido tanto pro treinador quanto
para a direção. A chegada dele
contribui para aumentar ainda
mais a qualidade da comissão".

E VENTO

Piracicaba passa a contar Secretários participam
com serviços da Shopper do 5º Conexidades
O avanço da tecnologia tem
transformado cada vez mais o jeito tradicional de fazer compras de
supermercado, ao trazer e ampliar modelos mais práticos e eficientes de adquirir itens de consumo doméstico. Agora, Piracicaba
passa a integrar essa dinâmica, ao
contar com os serviços de compra
programada. É que a Shopper,
maior supermercado 100% online
do país, chegou ao município para
levar à população esse formato de
fazer compras online, que se popularizou na capital e em grande
parte do estado de São Paulo.
Além de Piracicaba, outros
municípios também passaram a
contar neste mês com os serviços
da Shopper. São eles: Amparo,
Araras, Artur Nogueira, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Leme,
Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Rio Claro. Com isso, o número de municípios atendidos
pela empresa no estado chega a
100, aumento de 13,63% na área
de cobertura em São Paulo.
A startup trabalha com o
modelo de compra única e de
compra programada. A compra
programada funciona dessa forma: o consumidor monta sua
cesta, seleciona o dia de entrega
e finaliza a sua compra. A partir
de então, recebe os itens periodicamente (mensal, quinzenal
ou semanal) em casa com comodidade e economia. A lista fica
salva no site ou no app e uma
entrega fica automaticamente
pré-agendada para cada mês.
Com a compra programada,
o consumidor economiza, em
média, 12% por mês em relação
a supermercados tradicionais
com vendas online. Esse modelo permite à empresa adquirir os
itens diretamente dos fabricantes e com ele também não há
custo com a manutenção de
grandes estoques, com amplas

áreas de armazenamento e com
perdas de produtos por prazo de
validade, o que se traduz em
mais economia para o consumidor. Além disso, toda a logística é feita pela Shopper, desde a
compra dos fabricantes até a
operação do centro de distribuição e entregas. Isso garante a
qualidade do serviço prestado,
refletida no maior NPS do setor
(87). Dentre os pure players (supermercados 100% online), a
Shopper é a maior do país.
DIVERSIFICAÇÃO - Com
a alta da inflação, o consumidor
diversificou os canais de compras
para economizar. No ano passado, as vendas online de supermercado cresceram 31% em comparação a 2020. É o que aponta a
pesquisa Líderes de Vendas da
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e da NielsenIQ. O levantamento indica também que o brasileiro vai menos
aos pontos de vendas, mas se planeja melhor com uma lista.
A mudança no hábito de
compras do consumidor trouxe
mais clientes para a Shopper, interessados no modelo de compra programada. Apesar de
2021 ter sido o ano de ressaca
da pandemia para os e-commerces, que cresceram em 2020 e,
em sua maioria, tiveram dificuldade em 2021, a startup cresceu mais de 200% no período, o
que possibilitou aumentar a operação no estado de São Paulo.
O forte crescimento fez com
que novas oportunidades de
emprego fossem geradas. Em
janeiro de 2021, eram 450 colaboradores na Shopper, agora
são 1.650. Periodicamente, a
empresa anuncia novas vagas
neste link para diversas áreas
ligadas à tecnologia, compras,
relacionamento com o cliente,
serviços gerais entre outras.

Os secretários José Luiz
Guidotti Júnior, da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Semdettur), Jane Franco de Oliveira, da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte (Semuttran) e Rose Massarutto, diretora de Turismo,
participam até hoje, 10, do 5º
Conexidades, que discute temas relevantes aos municípios
envolvendo prefeituras, entidades e iniciativa privada.
Realizado pela Uvesp (União
dos Vereadores do Estado de São
Paulo), o evento na sua 5ª edição, realizado na estância balneária do Guarujá/SP, aborda temas ligados aos segmentos de

Turismo, Saúde, Agronegócio,
Meio Ambiente e Sustentabilidade, Eleições, Direito Público, Cidades Inteligentes, Momento
Legislativo, Cultura e Educação.
José Luiz Guidotti Júnior
disse que tem sido extremamente importante participar de um
evento desse formato, não só pela
relevância dos temas apresentados, mas principalmente pela conexão com os outros municípios.
“Temos praticado o chamado Benchmarking, observando o
que as outras cidades estão fazendo e absorvendo o que julgamos ser bom para Piracicaba. Em
breve vamos colocar em prática
algumas das iniciativas vistas
por aqui”, frisou Guidotti.
Divulgação

Jane Franco de Oliveira, José Luiz e Rose Massaruto
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Procon Piracicaba inicia
operação Festa Junina

Pelotão Rural da GCM auxilia
na prisão de procurado
Divulgação

Os munícipes podem ter acesso a informações sobre a operação e
sobre os demais direitos dos consumidores por meio do telefone 151
A Prefeitura, por meio do Procon Piracicaba, iniciou ontem, 9, a
operação Festa Junina para fiscalizar estabelecimentos que comercializam produtos nesse segmento,
como fogos de artifício, alimentos
típicos, vendas e alugueis de fantasias, entre outros. O objetivo é verificar se as normas de proteção e
de defesa ao consumidor estão
sendo respeitadas no município.
A operação deve ocorrer du-

rante o mês de junho, visitando
estabelecimentos comerciais de
todos os corredores comerciais
da cidade. Entre estabelecimentos fiscalizados hoje estão dos
bairros Morato e Vila Rezende.
Entre os itens que serão fiscalizados estão a data de validade
dos produtos, a divulgação e correta afixação de informações como
preços, formas de pagamentos
(cheques, cartões de crédito, débi-

to e PIX), restrições de formas de
pagamento como cheques e cartões, além da disponibilidade do
exemplar do Código de Defesa do
Consumidor em local de fácil visualização para consulta, afixação do cartaz do Procon e da Lei
Antifumo e a existência de informações obrigatórias em produtos, como prazo de validade, origem, composição, a existência ou
não de glúten, entre outras.

Os munícipes podem ter
acesso a informações sobre a
operação e sobre os demais direitos dos consumidores por
meio do telefone 151. O atendimento presencial no Procon de
Piracicaba ocorre por meio de
agendamento prévio pelo mesmo telefone. O Procon está localizado no Térreo II do Centro
Cívico, rua Antonio Correa Barbosa, 2.233, Chácara Nazareth.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

Foragido foi preso no bairro Jardim São Jorge

O Pelotão Rural da Guarda
Civil de Piracicaba auxiliou equipes da Polícia Civil na tarde de
quarta-feira, 8, na captura de
procurado pela polícia pela tentativa de feminicídio ocorrida em
Piracicaba no dia 26/05, quando o foragido ateou fogo no corpo da mulher. A equipe, formada pelos GCs Matias, Rafael e Jeferson, já informada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) que o foragido se encontrava em Piracicaba,

nas imediações do bairro São
Jorge, realizou inicialmente buscas durante todo o dia na área
rural para tentar localizá-lo.
Quando teve informações da
localização estratégica no bairro,
empreendeu buscas por 30 minutos até cruzar com o veículo no
contrafluxo da avenida Antônio
Mendes de Barros Filho, fazendo
o retorno imediato e passando a
acompanhar o veículo, até realizar a abordagem no cruzamento
com a avenida Conchas e detê-lo.
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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.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

SRA. ELVIRA DA COSTA CARVALHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Marcolino da
Costa e da Sra. Thereza Garros,
era viúva do Sr. Manoel Pinto de
Carvalho; deixa o filho: Valdir
Antonio Pinto de Carvalho. Deixa irmãs, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OLIVIA PASSARELLI DE
CAMPOS faleceu anteontem,
na cidade de Tietê/SP, contava 93 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Passarelli e da Sra.

Maria Passarelli, era viúva do
Sr. Onofre Rodrigues de Campos; deixa os filhos: Benedito
Rodrigues de Campos; Maria
de Lourdes Campos Martins,
casada com o Sr. Luiz Geraldo Martins e Helio Rodrigues
de Campos. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às
14h00 do Velório Municipal
de Saltinho/SP para o Cemitério Municipal de Saltinho/SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA JOSE BERTOLINI RIBEIRO faleceu ontem, na
cidade de São Pedro/SP, contava 73 anos, filha dos fina-

dos Sr. João Bertolini e da Sra.
Lazara Lopes, era casada
com o Sr. Romeu Lopes Ribeiro; deixa os filhos: Isabel
Lopes Ribeiro; Edenilson Lopes Ribeiro, casado com a
Sra. Bernadete Afonso Ribeiro; Romilda Lopes Luiz, casada com o Sr. João Antonio Luiz;
Marcia Maria Lopes Ribeiro e
Nelisa Ribeiro do Nascimento, casada com o Sr. Claudio
Deufino do Nascimento. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30
do Velório Municipal de São
Pedro/SP para o Cemitério
Municipal de São Pedro/SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CAROLINA MERENDINO
FERRAZ faleceu ontem, na cidade de São Pedro – SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr.
Merendino Carmelo e da Sra.
Sibila Pinotti Merendino, era viúva do Sr. Alvaro Ferraz; deixa
os filhos: Isaura Maria Ferraz
Rochelle, casada com o Sr. Luiz
Henrique de Almeida Rochelle;
José Geraldo Ferraz e Maria
José Ferraz Brizola, casada com
o Sr. Marcelo Brizola. Deixa netos, bisneto, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório Memorial de São Pedro – SP, sala
01, para o Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro – SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. JURACI MASSA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 85 anos de idade. Era filha
do Sr. Antonio Massa e Sra Julia Tiengo, ambos falecidos.
Deixa parentes e amigos. O seu
sepultamento dar-se-a hoje as
15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição- sala B, seguindo
para o cemitério Parque da
Ressurreição, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA ARLETE CUCCOLO DOMINGUES faleceu ontem
na cidade de Piracicaba,
aos72 anos de idade e era viúva do Sr. Mario Domingues.
Filha do Sr. José Cuccolo e da
Sra Domingas Canale Cuccolo, ambos falecidos. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
15:30 hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da
Ressurreição sala A, seguindo
para o cemitério Parque da Ressurreição, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO

BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. ANTONIO GONÇALVES faleceu dia 07pp na cidade de
São Pedro aos 89 anos de idade e era casado com a
Sra.Amelicia Paulina Kuhn Gonçalves .Era filho dos finados
Sr.Francisco Gonçalves e da
Sra.Angelina Gatti .Deixa os filhos :Jair Gonçales casado com
Sila Trajano Teixeira ,Jocir Gonçales casado com Eliana Gonçales ,Moacir Aparecido Gonçales casado com Nelma Cristina Gonçales, Osmair (falecido)
e Valquiria Gonçalves .Deixa
netos e demais parentes.O seu
corpos foi transladado para a
cidade de Charqueada e o seu
sepultamento deu se ontem
ás 15:00 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NELI NUNES DOS SANTOS
DE AGUIAR faleceu anteontem
na cidade de Charqueada aos

MACKEY - INDUSTRIA, COMERCIO E USINAGEM DE PECAS
LTDA EPP torna público que recebeu da SEDEMA - Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba a Licença de Operação - Renovação Nº 2022 - 033992 para atividade
de fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
peças e acessórios, exceto válvulas, localizada na Avenida
Cristovão Colombo Nº 2657 – Vila Industrial – Piracicaba/SP.

56 anos de idade e era viúva do
Sr.Antonio Tobias de Aguiar. Era
filha dos finados Sr.Nazario Nunes dos Santos e da Sra. Leonilda Emilio dos Santos. Deixa
os filhos: Andreza Carolina, Sulivan, Aghata e Thabata .Deixa demais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se ontem ás
10:00 h no Cemitério Municipal
daquela localidade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CARLOS ROBERTO CRIVELLARI faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 67 anos
de idade e era casado com a
Sra. Silvana Alleoni Crivellari.
Era filho do Sr. Carlos Crivellari e Sra. Cibilla Caldari Crivellari, ambos falecidos. Deixa a
filha: Tatiana Alleoni Crivellari.
Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 16:00 hs, saindo
a urna mortuária deste Velório, seguindo para a referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. CLARISSE PASSARELI
RODRIGUES faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos 80
anos de idade e era viúva do Sr.
Leonardo Lopes Rodrigues.
Era filha do Sr. Antonio Passareli e da Sra. Joana da Serra,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Alan Lopes Rodrigues casado com Adriane Cristina Calderan Rodrigues e Andreia Lo-

pes Rodrigues. Deixa também
3 netos, 1 bisneto e demais
parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo para a mesma
necrópole onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
MENINA ANA LUIZA MENDES
SOUZA DE FREITAS faleceu ontem na cidade de Piracicaba e
era filha do Sr. Robison Santos
de Freitas e da Sra. Wendly Kássia Mendes Souza. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
15:00 hs, saindo a urna mortuária deste Velório, seguindo
para o cemitério Municipal de
Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. ISAURA DA ROCHA RODRIGUES faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 78
anos de idade e era viúva do
Sr. Antonio de Souza Ormundo.
Era filha da Sra. Divina Dias da
Rocha, falecida.Deixa os filhos:
Osmar, Gilmar, André, Marcelo,
Marcia, Aparecida, Irene, Mauro, Leonice, falecida e Nelson.
Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem às 16:00 hs, saindo
a urna mortuária deste Velório
Vila Rezende - sala 1, seguindo para o cemitério da Vila Rezende, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
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