BERTAZZONI – I
Osmir Bertazzoni, advogado
e jornalista, deixa definitivamente
a política partidária para se dedicar a trabalhos acadêmicos. Para
Bertazzoni, é difícil viver na política quando se descobre que os interesses são fisiológicos. Ele tem sua
história iniciada na década de 1980
no MDB, quando foi presidente da
Juventude do partido. Oriundo
das ideias do MR8, foi seguidor fiel
de João Hermann Neto e com ele
ajudou a fundar o PPS, com origens no velho partidão. Tempos
depois, filiou-se ao PDT, onde
permaneceu por longos anos.
BERTAZZONI – II
Bertazzoni estava filiado ao
PSB, porém tem travado luta na
defesa do interesse dos servidores públicos e, ao descobrir que o
partido mantém relação com o
atual governo municipal, que é
do União Brasil, apoiador de
Bolsonaro, pediu desfiliação.
PSB ESCLARECE — I
Em relação às notas publicadas no jornal “A Tribuna Piracicabana”, na edição de 15 de junho,
na coluna “Caldeirão Político”, assinada pelo “Capiau”, o PSB Piracicaba esclarece que seguiu todos
os trâmites legais e o estatuto do
partido, dando publicidade em
jornal de grande circulação sobre a convenção e as eleições, tendo sido acompanhado pelo diretório estadual em todos os atos.
PSB ESCLARECE — II
A seara correta para contestar qualquer irregularidade é o
Poder Judiciário, para onde se socorrem as pessoas corretas. Esclarece que o Padre Aylton, pré-candidato a deputado federal, teve
o convite do Diretório Municipal,
após reunião com a executiva do
partido, para se filiar e concorrer nas próximas eleições e que
conta com total apoio dos diretórios municipal e estadual.

PSB ESCLARECE — III
Esclarece que não há disputas internas no diretório municipal, que seu quadro é coeso e
que o número de filiados têm aumentado com pessoas de boa índole e comprometidas com a précandidatura de Márcio França
para o Governo do Estado. O secretário Dr. Hermes Balbino, que
possui um dos melhores currículos do país na área, foi escolhido por critérios técnicos, sem
indicação do partido. Ainda, nos
parece lamentável ter que vir a
esse veículo de imprensa esclarecer “fofocas” que, certamente,
atendem a interesses escusos de
pessoas covardes que vivem nos
porões do anonimato e dedicam suas vidas a querer conturbar ambientes e “plantar” situações para proveito próprio.
PSB ESCLARECE — IV
Num momento em que as précandidaturas a deputado federal,
do Padre Aylton, e a deputado estadual, de Mário Neto, ganham
força e visibilidade após a visita
do ex-governador Márcio França,
que concorre ao Palácio dos Bandeirantes, há uma clara demonstração de preocupação de grupos
ou pessoas que se sentem incomodados com essa ascensão.

Estado de SP determina força-tarefa
para fiscalizar preços de combustíveis
“Pedi para o Procon fazer a checagem em mais de mil postos de gasolina
espalhados pelo estado”, disse o governador de São Paulo Rodrigo Garcia
O governador Rodrigo Garcia determinou, ontem, 20, a criação de uma força-tarefa para
fiscalização de preços de combustíveis em todas as regiões do estado de São Paulo. Profissionais
do Procon.SP vão atuar para
acompanhar os preços nas bombas de mais de mil estabelecimentos nas regiões metropolitanas,
interior e litoral para checar se
os valores ao consumidor vão
acompanhar a redução do ICMS.
“Pedi para o Procon fazer a
checagem em mais de mil postos
de gasolina espalhados pelo esta-

do dos preços de hoje. E vou fazer
isso regularmente para que, no
momento em que os impostos forem reduzidos, avaliar se essa redução chegou na bomba. Porque
muitas vezes ela fica na margem de
lucro das distribuidoras e também
de donos de postos”, disse Rodrigo. “O objetivo é que a gente consiga alguma redução final para o consumidor de combustível aqui em
São Paulo”, reforçou o governador.
A previsão é que alterações
na arrecadação do ICMS aprovadas pelo Congresso e determinadas em decisão provisória do

STF sejam aplicadas nesta semana, ao mesmo tempo em que a
Petrobras já anunciou novos reajustes em vigor desde ontem.
O governador Rodrigo lembrou que São Paulo já tomou medidas próprias para frear o impacto do aumento dos combustíveis,
como o congelamento da taxação
do diesel em R$ 0,63 por litro desde o ano passado. Porém, a manutenção da política de preços da Petrobras atrelada ao mercado internacional praticamente elimina a
efetividade das medidas estaduais.
“São Paulo congelou o

ICMS do diesel em R$ 0,63
quando o litro custava R$ 4,90
e hoje, sete meses depois e antes do aumento da Petrobrás
neste final de semana, o ICMS continua a R$ 0,63 e o diesel a quase
R$ 7”, explicou o governador.
“O vilão não é o ICMS, estão
querendo reformar a casa começando pelo lugar errado. O grande problema é a política de preços
da Petrobras, que tem uma margem de lucro enorme comparativamente a outras petroleiras do
mundo e isso não é justo com o
cidadão”, finalizou Rodrigo.
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PSB ESCLARECE — V
Pontuamos, finalmente,
que confiamos na retidão de
sempre do jornal “A Tribuna
Piracicabana” que não colocará sua credibilidade em jogo e
não se permitirá ser usado por
pessoas ou grupos adeptos da
“política suja”, que é tudo o que
nossa sociedade abomina e razão maior de termos recentemente aceitado o convite para participarmos da política partidária
e fazer tudo do modo correto,
diferente da velha política.

O Instituto Histórico
e Geográfico de Piracicaba (IHGP) recebeu a visita de
membros do Setor
de Gestão de Documentação e Arquivo
da Câmara Municipal de Piracicaba,
sendo atendidas
pela vice-presidente
Valdiza Capranico.
Em discussão, a
apresentação do
acervo do IHGP para Dayane Saldan e
Giovanna Fenili Calabria, para um possível intercâmbio
de conhecimento
entre as entidades.

CANCELADO
Ontem (20), o ministro André Mendonça, do STF, não esteve na Acipi em palestra agendada. A informação é de que foi
infectado pelo vírus da Covid-19.
O professor Oscar Junior, de
Cursos e Treinamentos, informa
que será marcada nova data.

Sabrina Bologna
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Câmara entrega Título de
Cidadão a Chico Galvão,
coordenador do Sesc
Coordenador de programação do Sesc Piracicaba, Francisco
Galvão de França, o Chico Galvão, recebe, hoje, 21, o Título de
Cidadão Piracicabano da Câmara Municipal de Piracicaba, a partir de uma iniciativa da vereado-

ra Rai de Almeida (PT). Chico
Galvão é natural do Rio de Janeiro, tendo passado a infância e juventude na cidade de Jaú – onde
se formou em Tecnologia de Operação e Administração de Sistemas de Navegação Fluvial. A4

APÓS TRÊS ANOS, CID
ADE VOL
TA A TER
CIDADE
OLT
RODADA DE NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA
A6

A11

GCM ABRE CICLO DE FORMATURAS
A Guarda Civil Municipal iniciou, ontem, na Escola Professor Carlos Sodero, no
bairro Boa Esperança, o ciclo de formaturas do programa “Educação É Prevenção”, desenvolvido pelo Pelotão Escolar da Guarda Civil, que ministra aulas em
escolas públicas munici-

pais para alunos dos 5º
anos do ensino fundamental com temáticas variadas,
como o bullying, ciberbulying, drogas e violência
doméstica. A formatura de 53
alunos contou com da Banda José Romário de Oliveira França e do Canil (foto),
ambos da Corporação. A8

SORRISO CIDADÃO
As ações de saúde bucal do
Programa Saúde na Escola
(PSE), da Prefeitura de Piracicaba, foram complementadas por meio do projeto Sorriso Cidadão do Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba e
Região, que voltou a realizar
atividades de saúde bucal
em 23 escolas municipais

com crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. A primeira unidade a receber o projeto, ontem, 20, é a
Creche São Vicente de Paulo,
que disponibilizará o atendimento a 520 crianças até o
próximo dia 8 de julho. A
meta é atender mais de 5.800
crianças neste ano. A10
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Quem é Judas?
Será Iscariotes?
O Sangue dos Mártires – Justiça para Dom e Bruno
Adelino Francisco
de Oliveira

A

palavra martírio significa testemunho. O
mártir é aquele que foi
brutalmente assassinado por ousar se levantar em defesa da
justiça, da verdade,
do direito. O mártir
é aquele que, com a coragem da
verdade, com a coerência e a
força de quem fala em nome do
direito, dá testemunho, arriscando a própria vida, da causa
da justiça. Esse é o caso do que
aconteceu com o jornalista
Dom Phillips e com o indigenista Bruno Pereira, martirizados por defenderem a Amazônia e seus povos tradicionais.
Em nome de um projeto civilizatório, de uma elevada visão de mundo, de um ideal profundamente ético, o mártir ergue sua voz, na denúncia de
tantas formas de injustiça e exploração e no anúncio de que
outra realidade é possível, em
uma sociabilidade renovada,
tendo como alicerce a justiça e
o direito. O mártir antes sonhou
e cultivou, com sua forma de
viver, a utopia do florescimen-

to da vida, em um tempo de plena liberdade.
O grito daqueles
que dão testemunho
da verdade é sempre
ensurdecedor, mesmo
que os donos do poder
finjam não o escutar.
Pela contundência e
verdade da denúncia
que faz, o mártir aparece primeiro como um
empecilho, uma ameaça aos planos dos violentos, dos usurpadores de liberdade, daqueles que
colocam a ganância por ganhos
materiais acima da dignidade
humana e da preservação do meio
ambiente. Os violentos não encontram limites, instauram a barbárie, a política da morte, impondose por meio da força mais brutal,
que ceifa vidas e sonhos.
Novos mártires na defesa dos
povos tradicionais e da floresta!
Dom Phillips foi um jornalista inglês, que atuando como correspondente internacional, passou a
conhecer e amar a Amazônia.
Bruno Araújo Pereira era um servidor de carreira da Fundação
Nacional do Índio (Funai), indigenista, que militava na defesa
dos povos indígenas. Ambos, imbuídos da mais destemida coragem, levantaram-se contra a po-

Não se pode
aceitar o estado
de violência, essa
necropolítica,
que só produz
pobreza e morte
lítica da morte, que produz degradação ambiental, usurpação
de terras indígenas e extermínio
dos povos tradicionais. Por darem testemunho da verdade, defendendo a justiça e o direito, foram covardemente assassinados.
Chega de mártires! Nosso
país tem uma longa e perversa
história de calar, por meio de assassinatos brutais, aqueles que
erguem a voz em defesa da floresta, dos povos originários, dos
direitos humanos. São muitos
mártires, em uma história marcada pelo extermínio das populações indígenas, pela escravidão, pela perpetuação do racismo, pela pobreza, pela exploração do trabalho, pelas múltiplas
formas de opressão, pela negação dos direitos fundamentais
e pela devastação ambiental. A
memória daqueles que deram
testemunho da justiça e do direito, com a própria vida, é fonte fecunda de inspiração para a

resistência e para a luta. Mas
não se pode aceitar o estado de
violência, essa necropolítica, que
só produz pobreza e morte.
O sangue dos mártires clama por justiça! É tempo de retirar o poder dos violentos, dos que
legitimam a destruição das florestas, o genocídio dos povos indígenas, a violação dos direitos
humanos. A politica neofacista é
a chancela para que o mal, a barbárie tome conta do cotidiano e
do processo histórico, trazendo
desilusão, tristeza e desolação
para o povo brasileiro. A resistência poderá vir das urnas,
como também de uma revolução
no modo de sentir e agir da sociedade, que, consternada, protagonizará um movimento a repensar práticas emancipadoras e
solidárias, recolando o Brasil, a
partir da afirmação dos direitos
humanos, do afeto pela floresta,
por seus povos e incrível cultura,
na centralidade do mundo.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor no
Instituto Federal, campus Piracicaba; Doutor
em Filosofia e Mestre
em Ciências da Religião;
adelino. oliveira@ifsp.
edu.br ; @Prof_Adelino_

Tudo é permitido
Gaudêncio Torquato

O

poder invisível
se expande no
Brasil. Trata-se
da força descomunal
de máfias e grupos que
se entranham nas malhas do poder para navegar nas águas das
administrações federal, estadual e municipal. Máfias que acabam de perpetrar o mais escabroso assassinato
desses tempos turbulentos, a eliminação do indigenista Bruno e
do jornalista inglês Dom Phillips.
A Sólon, o legislador grego,
foi perguntado se as leis que outorgara aos atenienses eram as
melhores. Respondeu: “Dei-lhes
as melhores que eles podiam suportar”. E o caso do Brasil? Os
nossos legisladores dirão que as
leis até são boas, mas o nosso território é uma terra sem leis.
Generaliza-se a sensação de
que o País, cuja população armada se expande nas ondas do apoio
e benevolência do mandatáriomor, navega nas ondas da impunidade. Madeireiros, mercadores
de drogas, seringueiros, devassadores da floresta amazônica, ladrões do asfalto, milícias que dominam morros e favelas, enfim,
sanguessugas e trânsfugas de todas as espécies, se espalham.
Alguns, flagrados com a mão
na massa, continuam leves e soltos, a confirmar a tese de que o
Brasil é, por excelência, o territó-

rio da desobediência
explícita. Nada mais
surpreende. O esculacho chegou a tal ponto
que uma facção criminosa passou a participar do sistema de
transporte privado na
capital paulista. E o escritório desse núcleo
está dentro do cárcere.
Certa vez, ouviu-se
uma assertiva do comandante
desse império do crime: ora, parlamentares também roubam.
Infere-se que o poder invisível, confortável com a barbárie que
consome o País, não tem mais escrúpulos nem receio de mostrar a
cara. Coloca-se no mesmo nível do
poder do Estado. Para lapidar a
pedra bruta do estado de inação
em que vive o país, basta as máfias da violência mobilizarem seus
exércitos nas ruas e forças de ocupação nos cárceres. Não é de assustar se parcela significativa da
população começar a aplaudir a
bandidagem da quadra de baixo
contra a turma que faz zoeira no
andar de cima. Afinal de contas, a
passarela da criminalidade e o desfile de impunidade nas antecâmaras do Poder assumem dimensões
grandiosas e formas escandalosas.
Corruptos e facínoras, se
condenados, ganham o mesmo
status perante a lei. A anomia
toma conta do País. Vem de longe. Desde os idos da colônia e do
Império, fomos afeitos ao regime
de permissividade, apesar da ri-

O fato é que, hoje,
entre tensões e
panos quentes,
o Brasil semeia
a cultura do
faz-de-conta na
aplicação das leis
gidez dos códigos. Tomé de Souza, primeiro governador-geral,
chegou botando banca. Os crimes
proliferavam. Avocou a si a imposição da lei, tirando o poder
das capitanias. Um índio que assassinou um colono foi amarrado na boca de um canhão.
Ordenou o tiro para tupinambás e colonos entrarem nos
eixos. Mas em 1553 uma borracha foi passada na criminalidade, com exceção dos crimes de
heresia, sodomia, traição e moeda falsa. Depois chegaram as Ordenações do Reino (Afonsinas,
Manuelinas e Filipinas), que vigoraram até 1830. Severas, estabeleceram a pena de morte para a
maioria das infrações, espantando até Frederico, o Grande, da
Prússia que, ao ler Livro das Ordenações, chegou a indagar: “Há
ainda gente viva em Portugal?”
O fato é que, hoje, entre tensões e panos quentes, o Brasil semeia a cultura do faz-de-conta na
aplicação das leis. Uma historinha ilustra nossa cultura: há
quatro tipos de sociedade no
mundo. A primeira é a inglesa,
onde tudo é permitido, salvo o que

for proibido; a segunda é a alemã, onde tudo é proibido, salvo
que for permitido; a terceira é a
sociedade que vive sob as ditaduras, onde tudo é proibido, mesmo
o que for permitido; e a quarta é
a brasileira, onde tudo é permitido, mesmo o que for proibido. A
propósito, os candidatos não estão quebrando a legislação eleitoral, ao promoverem e participarem nesse momento de comícios?
O descalabro se escancara:
menos de 5% dos indiciados em
inquéritos criminais chegam a
cumprir sentença condenatória. De milhares de roubos que
ocorrem, por exemplo, na Grande São Paulo, poucos assaltantes são presos na ocasião do delito. Sob esse tecido costurado
com os fios da ilegalidade nasce
o poder invisível, cancro das
democracias contemporâneas.
A esperança se esvai, a fé se
enterra, o sonho se apaga no maremoto das amarguras cotidianas.
Os órgãos de investigação e
controle até avançam. A Polícia
Federal, urge reconhecer, ganha
mais qualidade, bastando ver o
esforço para a descoberta dos assassinos do Vale do Jaguari. Mas
há um longo caminho a percorrer
para que o Brasil chegue a um patamar civilizatório de respeito.
———
Gaudêncio Torquato é
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político. Twitter: @gaudtorquato

A Fake News e a propaganda eleitoral
Alexandre Rollo

A

discussão envolvendo a desinformação continua em
evidência mundo afora.
Aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral
se mobiliza para evitar máculas
nas eleições deste ano. A preocupação é justa, e a Justiça Eleitoral
está coberta de razão ao tentar se
precaver contra esse mal.
Mas, ao contrário do que
muitos pensam, as “fake news”
não representam qualquer novidade no Direito Eleitoral. Ao falarmos das “fake news” na propaganda eleitoral estamos falando, pura
e simplesmente, da mentira, algo
que nos acompanha há décadas.
A mentira na propaganda
eleitoral é tratada no nosso Código Eleitoral (que é de 1965), e
também na Lei n°. 9.504/97,
onde o chamado direito de resposta pode ser concedido nos
casos de divulgação de afirma-

ções “sabidamente inverídicas”.
Ou seja, desde 1965, as mentiras são tratadas pelo Direito
Eleitoral. Mas por que então a
desinformação gera tantas preocupações? Por culpa da internet e seu poder de propagação.
Antes dela, as fontes de divulgação das informações eram
apenas os órgãos de imprensa,
onde jornalistas, antes das divulgações respectivas, realizavam a devida checagem separando do joio (boatos, fofocas
e mentiras), do trigo (notícia).
O que era mentira não se divulgava. O que era notícia, sim.
Com a rede mundial de computadores as fontes de divulgação das informações se multiplicaram barbaramente. Atualmente, somos bilhões de “jornalistas”
produzindo, divulgando e compartilhando todo tipo de informação (ou desinformação), na
maioria das vezes sem qualquer
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As informações
falsas viralizam
por conta do
nosso gosto
pelas fofocas
checagem prévia, com o objetivo
de se obter benefícios econômicos, políticos ou, simplesmente,
para não se perder a piada.
Fato é que a divulgação da
mentira na internet virou um novo
“business” que utiliza tecnologia de
ponta e muito dinheiro a serviço
de uma estratégia global de desinformação. Informações falsas são
um negócio altamente lucrativo já
que no mundo atual, ter muitos
seguidores ou “likes” vale dinheiro. Informações falsas circulam
com velocidade 20 vezes maior
do que informações verdadeiras
(a verdade é entediante).
As informações falsas virali-

zam por conta do nosso gosto pelas fofocas (o gatilho é a fofoca).
Como as informações falsas viralizadas na internet têm o potencial de literalmente derreter candidaturas é justa a preocupação da
Justiça Eleitoral e é enorme a nossa responsabilidade cívica. Fica
então a pergunta: como cada um
de nós pode colaborar com uma
propaganda eleitoral mais verdadeira que desaguará em uma eleição mais justa e correta? Mediante prévia checagem das informações recebidas (antes de qualquer compartilhamento), até
porque o compartilhamento doloso de informações falsas também gera responsabilidade.
———
Alexandre Rollo, advogado, conselheiro
estadual da OABSP,
doutor e mestre em
Direito das Relações
Sociais pela PUC/SP
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José Osmir
Bertazzoni

D

edico esse text o a o nosso
prefeito Luciano Almeida.
A vida é muito interessante, mas é simplesmente curta e as
pessoas que conseguem se manter no
imaginário popular por alguma
bondade ou maldade seguem
sempre citadas, em textos para denegrir “desafetos”, uma espécie
de muletas de linguagem, usada
por aqueles que não conseguem
configurar suas próprias ideias.
Políticos, os que não aceitam críticas sofrem mais do que
aqueles que as aproveitam como
aprendizado e para o seu crescimento pessoal. Logo, as pessoas, principalmente fracas e avessas às críticas são projetos inacabados da soberba e limitadas
a um sopro. Nós, dentro de um
contexto amplo, somos muito
criticados pelas escolhas e pelas
opiniões; conquanto, se recomenda a boa prática da diplomacia, transformá-las (às críticas) em construção pessoal.
Nesta semana, dediquei opinião às críticas sobre o feriado do
nosso Padroeiro Santo Antônio,
em razão do descumprimento de
uma Lei Municipal (modificada
por um decreto) e do significado –
não apenas religioso – também
historiográfico da presença espiritual do Santo Padroeiro na fundação da nossa cidade. Critiquei o
gestor público pelo erro, que no
meu entendimento, foi cometido
(SMJ); jamais adentrei no campo
da pessoalidade ou da família do
prefeito ou de quem quer que seja;
jamais o farei. Creio importante
afirmar que não fui o único a criticar, muitos religiosos o fizeram,
incluindo Don Devair Araújo da
Fonseca, nosso Bispo.
Logo, em respostas às minhas
críticas, o prefeito fez publicar (na
primeira página do Jornal a Tribuna de Piracicabana) uma resposta oficial à minha opinião. Em
uma matéria manca intelectualmente, o prefeito Luciano Almeida deu sua opinião concisa de forma torrente e amedrontadora com
um ENORME “B A S T A”.
Para mostrar meu temor, vou
parafrasear Clarice Lispector: “Um
dia será o mundo com sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de
pessoa, mas seremos um só...”.
Para encurtar as retóricas e
adentrarmos no aspecto religioso
do texto, deixo claro que não tenho nada pessoal contra o prefeito Luciano Almeida, sequer o conheço como ser humano, só escrevo nessas páginas para registrar
minha devoção Cristã Católica
Romana e as personagens da minha fé mencionada por ele (Prefeito) tentando me agredir:
Santo 01 – Disse o prefeito,
que em respeito aos seu pai,
quem era devoto de Nossa Senhora de Fátima, também é de sua
devoção, e isso é bom, pois Nossa Senhora de Fátima como Mãe
bondosa deixou por escrito suas
palavras. A vida é tão corrida
que poderia ser que escapassem
das nossas lembranças… Nossa
Senhora é sua Mãe e seus conselhos foram escritos nas almas
dos pastorinhos, com palavras
claras e frases simples. Guarde
com cuidado: em 1917, Nossa
Senhora de Fátima profetizou aos
três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que se a humanidade não desse ouvidos aos apelos
que E’la vinha fazer, começaria
uma segunda guerra mundial
pior que a primeira e que uma
Nação espalharia seus erros pelo
mundo. Nossa Senhora previu o
resultado do ódio humano (esse
que vivenciamos nessa denominada “nova política”) entre irmãos
que culminou com a segunda
grande guerra mundial e um genocídio que nunca será esquecido.
Santo 02 – Santo Antônio
Nosso Padroeiro tem suas origens
em Lisboa, nascido em 15 de agosto de 1195? — Pádua, 13 de junho
de 1231. Primeiramente pertenceu
à Ordem dos Cónegos Regulares
da Santa Cruz, que seguiam a Regra de Santo Agostinho, em Lisboa, indo posteriormente para o
Convento de Santa Cruz, em Coimbra, aprofundou-se em seus estudos religiosos por meio da leitura da Bíblia e da literatura patrística, científica e clássica. Tornouse franciscano em 1220. No ano
de 1221 fez parte do Capítulo Geral da Ordem em Assis, convocado pelo fundador, Francisco de Assis. Posteriormente, foi nomeado
mestre de Teologia em Bolonha.
Em seguida foi para Pádua, onde
morreu aos 36 (ou 40) anos.
Santo 03 – Outro nome santificado pela Igreja foi de São Francisco de Assis (batizado como Gio-

vanni di Pietro di Bernardone; Assis, 1181 ou
1182 — 3 de outubro de
1226) um frade católico
nascido na Itália. Depois
de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida
religiosa de completa
pobreza, fundando a
ordem mendicante dos
Frades Menores, mais
conhecidos como Franciscanos.
Alguns estudiosos afirmam que
sua visão positiva da natureza e
do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de
sua época, foi uma das forças
primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença.

Os que não
aceitam críticas
sofrem mais do
que aqueles que as
aproveitam como
aprendizado e para
o seu crescimento
pessoal
E quando nient'altro funzionò, tentarono il gran finale. Cosi...
vive um Judas no Imaginário do
Prefeito, mas qual Judas?
Santo 04 – Na Bíblia encontramos vários Judas. Creio que
por sua vasta cultura se referiu
a um Judas, o único que conhece, àquele do simbolismo das inverdades e das mentiras usadas
na política para ludibriar e enganar o povo, a do abandono da
população humilde, das promessas políticas da campanha eleitoral ocorridas e ignoradas e da
vaidade de se julgar um ser superior aos demais mortais; creio
ser esse o Judas Iscariotes!?
Santo 05 – Existem outros
Judas como até o autor de uma
das cartas do Novo Testamento,
a Carta de São Judas Tadeu.
São Judas Tadeu foi um apóstolo de Cristo. Era primo de Jesus.
Sua mãe Maria era prima de Maria Santíssima e o pai Alfeu era irmão de São José. A pregação e o
testemunho de Judas Tadeu impressionavam os pagãos que logo
se convertiam. São Judas Tadeu
nasceu em Canaã de Galileia, na
Palestina. Era filho de Alfeu e
Maria Cléofas. Era irmão de Thiago, José, Simão e Maria Salomé.
Thiago foi um dos doze apóstolos
de Jesus Cristo e se tornou o primeiro bispo de Jerusalém. José era
conhecido como o justo. Simão foi
o segundo Bispo de Jerusalém.
Lista de nomes dos principais personagens bíblicos com
o nome de Judas:
1 - Judas o Macabeu organizou a revolta judaica (166-160
a.C) (conf. Macabeus 2,4); 2 Judá um dos filhos de Jacó (conf.
Mateus 1,2-3). Nome encontrado
na genealogia de Jesus; 3 - Judá
– um dos ancestrais de Jesus descrito na genealogia de Jesus em
(Lucas 3,30); 4 - Judas Iscariotes, citado no Novo Testamento.
Discípulo de Jesus, filho de Simão
(conf. João 6,71). Aparece com o
apelido Iscariotes. Nas listas dos
apóstolos citados no Novo Testamento (Mateus 10,4; Marcos 3,19;
Lucas 6,16) aparece sempre em
último lugar. Sempre identificado como o traidor de Jesus; 5 –
Judas Tadeu (apóstolo) possuía
nome duplo chamado de Judas
irmão de Tiago (conf. Lucas 6,16)
e Judas Tadeu (conf. Mateus
10,3). Autor da Carta de São Judas Tadeu. (conf. Judas 1,1); 6 –
Judas de Damasco, habitante da
rua direita na cidade de Damasco, onde o apóstolo Paulo ficou
hospedado. (Atos dos Apóstolos
9,11); 7 – Judas chamado de Galileu (conf. Atos dos Apóstolos
5,37) cuja origem era Gâmala na
Gaulanitide. Chefe de rebelião na
província da Galileia contra a presença dos romanos em 6 d.C.
(Atos dos Apóstolos 5,37); 8 –
Judas de Barsabás. Escolhido
com Silas pelos líderes cristãos de
Jerusalém para acompanhar o
apóstolo Paulo e Barnabé a Antioquia. Desfecho do caso da circuncisão. (Atos dos Apóstolos
15,22-33) (Dados acima descritos
encontramos em: Dicionário Enciclopédico da Bíblia, Vozes 1977,
pag. 840ss; O Novo Dicionário da
Bíblia, Vida Nova 1986, vol II, pág.
881ss; Chave Bíblica, Sociedade
Bíblica do Brasil 1971, pág.270).
Quem vive na fé é crente,
portanto, temos que acreditar
também nos homens, sempre
haverá espaços para melhorarmos em nossos conceitos e evoluirmos em nossos conhecimentos; os preconceitos são reflexos
da vulgaridade leiga e mundana
daqueles que nunca evoluirão!
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado; email: osmir@cspb.org.br
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O pêndulo de Toynbee
Almir Pazzianotto
Pinto
DIFÍCIL SOLUÇÃO
O governo se desespera com
os frequentes aumentos dos preços dos combustíveis. De nada
adiantaram as trocas na presidência da estatal, com o seu
Conselho Administrativo explicando que o problema é global
sem data para acabar em razão
da guerra entre russos e ucranianos. Lembram que o governo federal, através do Presidente da República, indica o presidente da Petrobrás, empresa de
economia mista, que tem a
União como principal acionista.
Falando em boicote, Jair Bolso-

naro propõe uma CPI. Não vai
resolver dizem analistas, estranhando instalação de inquérito
contra uma empresa cujo último balanço mostrou lucro de
447 bilhões de reais. Para cada
opinião, uma ideia, com muitos
indicando que a saída é o governo pegar parte do seu lucro e
transformá-lo em subsídios.

IRRIGAÇÃO
Em live em comemoração ao Dia
Nacional da Agricultura Irrigada, que
foi celebrado no dia 15 de junho, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos Montes, destacou a importância da irrigação na
agricultura como inovação tecnológica para garantir a segurança alimentar e promover a sustentabilidade.

te da estimativa de superfície. O plantio de trigo na Argentina já atingiu
47,4% da área estimada de 6.400.000
hectares projetados e teve um avanço
semanal de 17,1%. No entanto, a Bolsa
de Cereais de Buenos Aires alertou que
"o clima seco que prevalece em toda a
área agrícola e dificulta a entrada dos
plantadores, causando um atraso ano
a ano em escala nacional de 10%".

PESCA E AQUICULTURA
A dificuldade de acesso a crédito
específico para o setor tem sido uma
demanda importante de quem trabalha com pesca e aquicultura no país.
Com o objetivo de auxiliar na obtenção desse tipo de financiamento para
o desenvolvimento da atividade, uma
comitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
realizou uma série de reuniões com representantes do setor e também do sistema financeiro nos quatro principais
polos de produção pesqueira do Brasil.

SUÍÇA
A Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) participou, de
29 de maio a 11 de junho, da programação da 110ª Conferência Internacional do
Trabalho, em Genebra, na Suíça. A CNA
integrou a delegação brasileira composta pelas confederações empresariais ligadas aos setores da indústria (CNI),
transportes (CNT), comércio (CNC), saúde (CNSaúde) e turismo (CNTur).

LEITE
AComissãoNacionaldeBovinocultura de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) se reuniu, para discutir, entre outros temas, a
importância dos programas de bonificação pela qualidade do leite para os
produtores rurais. Nesses programas,
as cooperativas e indústrias de laticínios remuneram o produtor pela qualidade do litro de leite considerando alguns critérios, como o teor de gordura e
de proteína e a contagem de células somáticas (CCS) e bacteriana total (CBT).
ESCOLAS
Representantes da Conab debatem destinação de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. Atualmente, um dos principais
obstáculos para que mais entidades ligadas à agricultura familiar (cooperativas, associações) e agricultores familiares participem do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é
ter todos os documentos necessários
para participar já disponíveis.
SEMINÁRIO
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) participou da 1ª
Feira de Experiências Inspiradoras,
evento promovido pela Organização
das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO) que reuniu diversos representantes de instituições com
larga experiência com sistemas agroalimentares sustentáveis. O encontro
foi realizado virtualmente pela plataforma Zoom e teve tradução simultânea para espanhol, inglês e francês.
ARGENTINA
Quase metade do território projetado já foi plantado, mas tem um atraso
de 10% em relação ao ano passado até
esta data. Se não chover haverá um ajus-

PONTO FINAL
Repete-se em toda eleição
por parte dos pedetistas: agora é
Ciro Gomes quem vai até São Borja
visitar o túmulo de Leonel Brizola, fundador do PDT em 1979.

SEGURANÇA ALIMENTAR
“O acesso aos alimentos e as estratégias para garantir a segurança alimentar no Brasil e no mundo” é o tema
da quarta edição da Jornada CNA –
Eleições 2022, que será realizada pela
Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil, no dia 22 de junho. Esse é o
quarto encontro de uma série de debates
sobre temas fundamentais para o Brasil, com a participação de especialistas,
políticos, lideranças e autoridades.
IBGE
O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Matturro e o Chefe de Gabinete da
Secretaria, Ricardo Lorenzini, receberam os diretores e o superintendente do
IBGE em São Paulo para uma reunião
que objetiva a formalização de parceria
entre a Secretaria de Agricultura e o Instituto. Durante a reunião, Cimar Pereira, diretor de pesquisa do IBGE, e Octavio de Oliveira, coordenador de estatísticas agropecuárias, apresentaram as
principais ações e pesquisas que o Instituto desenvolve para coleta de dados referente ao setor agropecuário do Estado de São Paulo, como o Cadastro de
Estabelecimento do Censo Agro, que
coletou mais de 5 milhões de endereços
através do Censo Agropecuário 2017.
ABIMAQ
O novo governador Rodrigo e o
Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Francisco Matturro,
participam de reunião na ABIMAQ, ao
lado de João Carlos Marchesan, presidente do Conselho de Administração da
ABIMAQ. O encontro com empresários e representantes do setor da indústria de máquinas e equipamentos serviu para conversar e endereçar questões de interesse da área e do Estado.
Rodrigo Garcia destacou o trabalho da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, citando que sempre bate suas metas.
(Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

D

izia o sábio Tancredo Neves que
em política a
única certeza é não haver certeza. Eleições
municipais, estaduais,
federais, se caracterizam pela imprevisibilidade dos resultados. As pesquisas
de opinião pública podem acertar
e podem errar. O resultado, contudo, somente se conhecerá após
a apuração. Quando acertam, fizeram aquilo que delas se esperava. Se erram, caem no descrédito
com prejuízos na reputação. A psicologia do eleitor é insondável, sobretudo em país extenso, populoso,
contraditório, corroído pela infidelidade aos compromissos e muita
corrupção. O relativo valor das pesquisas está, portanto, associado à
volubilidade do eleitorado.
Arnold Joseph Toynbee, historiador inglês (1889-1975), após
estudar mais de 100 países escreveu monumental obra com o
título Um Estudo da História,
em 12 volumes. A ele pertence o
desenvolvimento da teoria do
movimento pendular. Sustentava Toynbee que os regimes democráticos, presidencialistas,
parlamentarista ou monarquias
constitucionais, se caracterizam
pela constante rotatividade no
poder entre partidos de esquerda e de direita, de acordo com o
veredito do colégio eleitoral. Os

mesmos eleitores que,
ontem, procederam à
escolha de representes
da direita conservadora, hoje poderão eleger
a esquerda progressista. Tudo depende do estado de espírito, do nível de satisfação diante
do desempenho dos
ocupantes do poder, da
credibilidade dos candidatos.
Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório após a
vitória da Aliança Liberal na Revolução de outubro de 1930. Nele
permaneceu 15 anos. Foi derrubado em 29/10/1945, para dar lugar
ao general Eurico Gaspar Dutra,
“o Condestável do Estado Novo”,
eleito em 2/12/1945 graças ao
apoio do caudilho gaúcho.
Dutra, expoente da direita,
devolveu o poder a Getúlio em 1º/
1/1951, escolhido nas urnas pelo
povo. Para os padrões época e aos
olhos da elite empresarial, o autor
da revolucionária Consolidação
das Leis do Trabalho era a encarnação da extrema esquerda.
Representada por João
Goulart, presidente empossado
após a renúncia do instável Jânio Quadros em 1961 a esquerda devolveu o poder à direita
com o golpe de 31/3/1964. A rotatividade de generais na presidência da República, manteve o
regime militar até a eleição indireta de Tancredo Neves em 5/
1/1965. Um ou outro dissidente
dentro do grupo dominante era

Em outubro
saberemos
se o poder
permanecerá com
a direita ou será
deslocado para a
extrema esquerda
defenestrado, como aconteceu
com o ministro do Exército Sílvio
Frota, ao tentar se insurgir contra o presidente Ernesto Geisel.
Fernando Henrique Cardoso,
fundador o PSDB, para se conservar à frente da Presidência da
República buscou e conseguiu a
cumplicidade do Congresso Nacional para violar a tradição, alterar a Constituição, disputar e
ganhar a reeleição. Após dois
mandatos foi substituído por Luís
Inácio Lula da Silva, a quem conhecera no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, durante a greve de 1980.
Lula foi o grande beneficiado
pela Emenda nº 16, de 1997. Além
de se reeleger, elegeu e reelegeu
Dilma Roussef. “Derramam-se
mais lágrimas pelas promessas
atendidas, do que por promessas
ignoradas”, disse com sabedoria
Madre Teresa de Jesus. Assim, na
metade do segundo mandato a
reeleita Dilma Roussef foi despachada do Palácio do Planalto, para
ceder a cadeira presidencial ao vice
Michel Temer. O pêndulo recolocava a direita no poder. Com Lula
condenado e preso em Curitiba,

abria-se caminho ao capitão paraquedista e ex-deputado por cinco partidos Jair Bolsonaro.
A quatro meses das eleições é
impossível descortinar o que nos
espera. Lula surge em primeiro
lugar nas pesquisas, mas Jair Bolsonaro não pode ser subestimado.
Ciro Gomes permanece estacionado e não conseguirá ir além do
primeiro turno. Simone Tebet incorpora a esperança de renovação.
Seria o equilíbrio entre os dois extremos. Em política prevalece a teoria da relatividade. Quatro meses
parecem pouco. Na verdade, porém,
pode ser suficiente para radical
alteração do cenário eleitoral.
Lula tem pontos fracos que a
situação saberá explorar. Pesam
contra ele condenações por corrupção. O Habeas Corpus do ministro
Edson Fachin (Embargos Declaratórios nº 193.726-Paraná), concedido a réu solto e não ameaçado
prisão, resultou de filigrana processual, tramada para lhe permitir o retorno à cena política. Em
outubro saberemos se o poder permanecerá com a direita ou será
deslocado para a extrema esquerda. Política, como dizia Tancredo, é o reinado da incerteza.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST); autor dos livros
A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

O esporte que educa
Hermes F. Balbino

O

lugar pedagógico é concebido
mediante uma
visão sistêmica, que
considera o mundo a
partir de suas relações
e interações. A composição desses ambientes
pedagógicos é de organismos vivos, que se manifestam
concretamente no mundo pela sua
presença física e pelos seus comportamentos, que são expressões
de pensamentos, emoções e sentimentos. Esses organismos tomados nesta visão se relacionam
constantemente com tantos outros
presentes nestes lugares das vivências corporais e são expressões
de sua dimensão espiritual, ideia
da conexão com sua presença no
mundo e do sopro que o contém
em vida. Essa visão organísmica
supera a visão do corpo biológico
e ultrapassa o olhar para o indivíduo somente: está também em integração com outros tantos que
participam com esta compreensão
de sujeito, indivíduo, pessoa.
Para a visão de sistema, suas
estruturas específicas são resultantes das interações e da interdependência de suas partes, correspondem a uma totalidade integrada, não se limitam a partes ou
a recortes dela. Consideramos seu
aspecto social e da manutenção e

adaptação constante
dos sistemas em constante transformação.
Essa visão pedagógica permite-nos um
olhar mais amplo e profundo da pessoa, para
além das respostas do
jogo, da atividade a que
se dispõe a participar.
Valorizamos o sujeito e
sua totalidade, suas capacidades
potenciais e seu contato e relacionamento com os outros sistemas,
pessoas em um ambiente, na medida que opera conjuntamente com
outros para fazer intervenções positivas e construtivas no mesmo.
As inteligências, embora sejam descritas separadamente
para fins de explicação, deverão
ser compreendidas no ambiente
em sua integralidade, atuando
conjuntamente. Estão em constante ação complexa, quando o
propósito é resolver problemas
ou elaborar algo novo. O ambiente do esporte e da atividade física é repleto de possibilidades
para o desenvolvimento das múltiplas inteligências, quando o sujeito participa desta experiência.
Este ambiente é tomado
como um sistema complexo, que
apresenta padrão de semelhança com contextos encontrados
na vida cotidiana. Isso permite
uma construção para além do
ensino das ações específicas do

O esporte e a
atividade física,
tomados como
instrumento
pedagógico,
ampliam e
transformam
possibilidades
esporte e da atividade física, em
suas questões de técnica, ações
motoras diversas, estratégias e
táticas. Podemos encontrar em
análise ampla e profunda, metáforas para a vida. Aprendemos
para viver melhor no ambiente
de esporte e atividade física.
A pedagogia do esporte e da
atividade física, tomada a partir destas possibilidades, se
mostra como construtora de
valores que formam a personalidade, promovem o espírito coletivo, ensinam o respeito a regras
para comportamento individual
e coletivo, ensinam a resolver problemas, analisar situações, encorajar-se para tomar decisões.
A constante autorregulagem
do ambiente, pela participação
das pessoas nas atividades físico-esportivas, promove a necessidade de resolução de problemas provocados através das tarefas propostas, e a criação de
outros níveis de problemas provocados pela elaboração das so-

luções encontradas. Essas pessoas passam por diferentes níveis
de experiências e exigências.
Tomamos o esporte e a atividade física como um meio válido para vivenciar valores como
cidadania, perseverança, experienciar a superação, a cooperação, bem como conhecer os próprios limites, entrar em contato
com a autoestima, exercer a criatividade, respeitar os outros
participantes da atividade seja
em jogo ou em um outro tipo de
desempenho, praticar o controle emocional, a autodisciplina,
justiça, trabalhar em equipe.
O esporte e a atividade física, tomados como instrumento
pedagógico, ampliam e transformam possibilidades, tomam
para si novos significados por
meio de sua prática e oferecem
para quem participa deste exercício pedagógico a oportunidade de
aprender incessantemente. Este
ambiente deve ser concebido em
um ambiente estimulador do desenvolvimento das múltiplas habilidades e capacidades cognitivas, cabendo aos agentes pedagógicos – professores, técnicos,
familiares - a responsabilidade
pela facilitação deste processo.
———
Hermes Ferreira Balbino, secretário de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras

O fantasma do preço dos combustíveis
Dirceu Cardoso Gonçalves

E

ra esperada a decisão do
conselho de administração
da Petrobras, atribuindo à
diretoria da empresa a responsabilidade de reajustar os preços
dos combustíveis, que estiveram
“congelados” nos últimos 36 dias
e hoje se encontram defasados
em 18% no diesel e 14% na gasolina. A qualquer instante, poderão ser anunciados os novos valores, que empurrarão para cima
os números hoje encontrados nas
bombas dos postos de abastecimento. Só não deverão subir nos
percentuais acima descritos porque o Congresso Nacional acaba
de aprovar a lei que fixa num teto
de 17% a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) arrecadado
pelos Estados. A maioria deles
cobra 25%, sendo o mais oneroso o Rio de Janeiro, onde o tributo incidente é de 34%. O governo federal deverá zerar os tributos de sua responsabilidade
(PIS/Cofins e Side) e exorta os
Estados a baixar o ICMS. É daí
que surgirão os novos preços.
A reclamação de que os combustíveis são muito caros é recorrente. Mesmo nas épocas em
que o mercado possuía o barril

do petróleo cotado ao redor dos
US$ 20 – hoje ele supera os US$
100 – o consumidor brasileiro
achava pagar muito. Foi dentro
desse raciocínio que houve a
campanha “O petróleo é nosso”
que resultou na criação da Petrobrás, pelo governo de Getúlio
Vargas, em 1953. A idéia era de
que, com uma petroleira pública,
pagaríamos menos do que a tabela cobrada pelas “sete irmãs”,
empresas internacionais responsáveis pela distribuição dos derivados do petróleo que aqui o
peravam. A Petrobras recebeu investimentos públicos, realizou
grande trabalho na prospecção
de petróleo em território brasileiro (em terra firme e no mar
territorial) e deteve o monopólio
do setor, que foi revogado em
1997, quando as empresas internacionais foram admitidas mediante contratos de risco. A idéia
era de que, com concorrência,
haveria a queda nos preços.
Nossa petroleira foi uma estatal de puro sangue por apenas
quatro anos. Em 1957 suas ações
começaram a ser vendidas a investidores privados e, em 1999,
colocadas na Bolsa de Nova
York. O grande tiro na condição
estatal, no entanto, deu-se em
2016, quando, para manter a lu-

Precisamos
recuperar o
trem (que morreu
por falta de
investimento e
atualização)
cratividade das ações, adotou o
PPI (Preço de Paridade de Importação) do petróleo, que é vantajoso para o consumidor quando a comoditie está em baixa no
mercado internacional e prejudicial em momentos como hoje, quando a cotação está nas alturas, alavancada pela alta do dólar e a guerra Rússia-Ucrânia. Se estivéssemos
com o petróleo de 20 dólares o barril , ninguém reclamaria.
Penso que a Petrobras deve
ser privatizada. Perdeu, em razão da globalização da economia,
a sua função de garantir o abastecimento. Isso pode ser feito em
igualdade de condições por qualquer empresa do ramo e por ela
própria sendo uma corporação
privada. O grande problema brasileiro está na matriz de transportes calcada no modal rodoviário. Precisamos recuperar o
trem (que morreu por falta de
investimento e atualização) e terminar as obras de aproveitamento do potencial hidroviário, pro-

movendo a integração das bacias e eliminando os gargalos que
hoje impedem o transporte fluvial e de cabotagem em diferentes pontos do pais. É necessário
redistr ibuir as cargas e movimentá-las pelo veículo mais
adequado. O rodoviário é o mais
oneroso deles e, quando os demais estiverem funcionando plenamente, deverá apenas cumprir
a função de levar as mercadorias
do produtor até o terminal de
embarque mais próximo e do desembarque ao consumidor. Num
país de economia desenvolvida é
rara a existência do caminhão que
corta o território de norte a sul e
leste a oeste. Há que se mesclar os
diferentes modais – rodoviário,
ferroviário, hidroviário e aéreo –
para que a mercadoria chegue ao
seu destino com o menor custo
de transporte. Nesse dia, os preços do litro de diesel, gasolina ou
etanol, deixarão de ser tão determinantes na escalada inflacionária, e o brasileiro viverá melhor.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Câmara entrega Título de Cidadão a
Chico Galvão, coordenador do Sesc
Projeto de Decreto Legislativo da vereadora Rai de Almeida (PT) concede título
de cidadão a Chico Galvão, coordenador de programação do Sesc Piracicaba
Francisco Galvão de França,
o Chico Galvão, coordenador de
programação do Sesc Piracicaba,
recebe, hoje, 21, às 19h, em sessão
solene na Câmara Municipal de
Piracicaba, o título de Cidadão Piracicabano. A propositura é da
vereadora Rai de Almeida (PT) e
foi aprovada em 2021 pela Câmara – no entanto, por conta da pandemia da Covid-19 e das restrições
que ela demandava a entrega solene desse título acontece agora.
Chico Galvão é natural do
Rio de Janeiro, tendo passado a
infância e juventude na cidade
de Jaú – onde se formou em Tecnologia de Operação e Administração de Sistemas de Navegação Fluvial. No entanto, a paixão de Chico pelo audiovisual o
levou a mergulhar no universo
da cultura e das artes. Em São
Carlos, Chico Galvão estudou
Imagem e Som, na Universidade
Federal de São Carlos/UFSCar, curso que o levou depois a escolher o
cinema como tema de dissertação
de mestrado na UNICAMP.
À frente da coordenação sociocultural do SESC Piracicaba,
Chico Galvão tem contribuído sobremaneira para a cultura, artes
e demais áreas do conhecimento,
da vida social, cultural e histórica do município. Responsável

também por descobrir e apoiar
novos talentos locais, Chico Galvão é apaixonado pela cultura piracicabana e referência na cidade
no que diz respeito à produção
de exposições, eventos, shows e
demais atividades artísticas.
Dentre as atividades mais expressivas pensadas e produzidas
por Chico à frente do Sesc Piracicaba estão o circuito “Rio das Artes” (circuito de ateliês abertos e
exposições feito em parceria com a
Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Associação Piracicabana dos
Artistas Plásticos) e o “Fórum das
Tradições Populares de Piracicaba” – que entrou no calendário de
festividades do município – responsável pelo resgate das manifestações de cultura tradicional da
cidade, como o samba lenço, o batuque de umbigada, o cururu, a
catira, a viola caipira entre outras.
Para a vereadora Rai de Almeida, autora do projeto que concede o título a Chico, a honraria a
ele leva em conta, em especial, “a
grande e generosa contribuição
que Chico Galvão prestou e vem
prestando à cultura de nossa cidade, aos seus artistas e fazedores de cultura, bem como ao público piracicabano em geral e à cidade como um todo – seja ao difundir seu nome e a relação da ci-

Divulgação

O Turismo gera desenvolvimento
é tema de encontro da
FEBTUR-SP em Aparecida
Ivan Leyraud

S

À frente da coordenação sociocultural do Sesc Piracicaba,
Chico Galvão tem contribuído para a cultura da cidade

dade com a cultura e com a produção cultural, seja pela escuta atenta que faz junto a esses grupos”.
A sessão solene de entrega de
título de cidadão piracicabano ao
Chico Galvão é aberta a todos os

públicos – e seus organizadores
e proponentes esperam contar
com a presença de artistas, amigos e amigas, fazedores de cultura e todos e todas que acompanham a cultura piracicabana.

O Agro na escola
Xico Graziano

C

onvidado pelo
Cat (Clube Amigos da Terra),
estive nesses dias na cidade de Sorriso, norte
do Mato Grosso. Fui
participar do lançamento de um projeto
sensacional intitulado
"o Agro na escola". Com parceria da Secretaria Municipal de
Educação, participam do projeto
escolas públicas e privadas. Durante um dia, em três aulas, com
auditórios repletos, lecionei para
professores e alunos do ciclo
fundamental. Muitos estudantes
do Instituto Federal do Mato
Grosso também lá estavam. Foram cerca de 500 pessoas.
"O Agro na sua vida. Sorria"
era o título da minha aula. Ao prepará-la, como ponto de partida a
constatação de que o município de
Sorriso é o maior produtor de soja
do mundo. Sim, incrível, do mundo. Dessa forma, comecei por fazer uma pergunta simples: por que
os agricultores plantam soja?
Descobri que mesmo lá, no
coração do Brasil rural, muita
gente, dos pequeninos aos adultos, desconhece coisas básicas
sobre nossa agropecuária. Falta, na escola, e por consequência na sociedade toda, informação sobre a importância da produção rural na nossa vida.

Voltando para São
Paulo, ocorreu-me escrever essa espécie de
crônica para contar,
ao público mais amplo,
o que conversei com os
alunos de Sorriso. Um
beabá do campo para
a cidade. Afinal, para
que serve a soja?
Destaco suas três
grandes utilidades:
1 - Do grão de soja se extrai a
lecitina, um componente químico
fundamental na indústria da alimentação. Sorvetes, bolos, salsichas, leite em pó, margarinas, achocolatados, almôndegas, barrinha
de cereais, em todas essas delícias, e muitas outras, se utiliza a
lecitina como emulsionante. Ela
que oferece aquela consistência
macia, pastosa, gostosa, que torna esses alimentos apreciados;
2 - O grão de soja apresenta
elevado valor nutricional, com
média de 38% de proteína e 20%
de óleo vegetal. Para comparação,
o teor proteico do trigo é de 10% e
do milho, 8%. Essa riqueza única
permite que a soja, depois de moída para a extração do óleo de cozinha, resulte em um farelo muito
cobiçado, aqui e no exterior, para
a produção de rações animais.
3 - A soja é a principal matéria-prima destinada para a fabricação de biodiesel no Brasil, respondendo por 72% do total. Cerca de
18% da produção nacional de soja

Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

O projeto “O
agro na escola”
poderia ser levado
aos quatro
cantos do país
se destina a esse processo. Hoje, de
cada 100 litros de óleo diesel abastecidos na bomba de combustível,
a soja contribui com 7,2 litros.
Por tais razões, a soja é
muito valorizada no mercado
global, liderado pela China, o
que assegura boa rentabilidade aos produtores rurais.
Graças à melhoria genética,
que a tropicalizou, a lavoura se
expandiu no Brasil contando com
uma vantagem ímpar: seu cultivo
dispensa o uso de adubos nitrogenados sintéticos, como uréia ou
sulfato de amônia. Tais fertilizantes, derivados do petróleo, são substituídos pelo nitrogênio capturado do ar através de um processo
biológico, por meio de colônias de
bactérias instaladas nas raízes
das plantas. Uma maravilha da
moderna agronomia padrão Embrapa (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária).
Na questão ambiental, portanto, a soja contribui de duas formas espetaculares: na economia de
fertilizantes químicos e na produção de biocombustível. Soja combate mudanças climáticas. Ponto.
Na alimentação, depois de
mostrar a importância do arra-

çoamento de animais, perguntei aos meninos de Sorriso: onde
está a soja na sua comida?
As respostas foram saindo:
no ovo frito, no omelete, na costelinha de porco, na linguiça, no leite da vaca, no queijo, na manteiga, no frango assado, na coxinha,
no filé de tilápia. Bingo. Quem
acha que a soja serve só à exportação, se engana redondamente.
Para finalizar, ensinei aos alunos como se mede o progresso socioeconômico através do IDH, o
Índice de Desenvolvimento Humano. E mostrei que Sorriso tem um
IDH de 0,824, o maior do Mato
Grosso. Ou seja, o município maior produtor de soja do mundo,
tem o maior IDH do seu Estado. E
um dos maiores do Brasil.
Eles entenderam facilmente a ligação entre o agronegócio
e o desenvolvimento nacional.
Alguém tem dúvidas?
O projeto “O agro na escola”
poderia ser levado aos quatro
cantos do país. Mostrar às nossas crianças e jovens o porquê
da agropecuária, o valor e a importância da produção rural. Informação é a base da educação....
Lá em Sorriso vi a meninada sorrir. Eles se sentiram orgulhosos de presenciarem um
Brasil que dá certo.
———
Xico Graziano, membro
do Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS)

ob o tema “Turismo gera desenvolvimento”, criado por
Ira Lauren, a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do Estado de
São Paulo leva a Aparecida — a
cidade que recebe anualmente o
maior número de turistas do
Brasil, 12 milhões —, o debate
sobre a importância do Turismo.
O evento reunirá na próxima quarta (22), das 10 às 18 horas, palestras, lançamento e tarde de autógrafos do livro “A História de Nossa Senhora Aparecida”; o depoimento institucional
sobre a FEBTUR e o projeto “Comidinhas de Quintal”, do Diretor de Comunicação da FEBTUR
Nacional, Marco Jacob, de Palmas, Tocantins; a apresentação
do Associativismo por Gorgonio
Loureiro, Presidente Nacional da
FEBTUR, que virá de Salvador,
Bahia, para abrilhantar o Encontro e apresentar a entidade FEBTUR e seus projetos nacionais.
João Gilberto, Vice Presidente de Turismo Religioso da FEBTUR-SP, abordará o “Turismo
Religioso”, Carol Colepicolo virá
de São Sebastião para falar sobre
seu livro “Turismo, pra que?”.
A palestra Magna ficará a
cargo de André Boccato, Jornalista, Chef de Cuisine e Vice Presidente de Viagens Gastronômicas e Editoração de Livros da
FEBTUR-SP, que está na Curadoria do Espaço “Cozinhando
com palavras”da 26a. Bienal Internacional do Livro de São
Paulo, de 02 a 10 de Julho de
2022. A Mestre em Direito Constitucional, Dra. Bruna Vieira,
ministrará a palestra “O Turismo na Constituição Brasileira”.
As 7 Maravilhas de Guaratinguetá, de Aparecida e das Cidades
Brasileiras serão abordadas pelo
Secretário Adjunto de Turismo de
Guaratinguetá, João Pita Cannetiéri, pelo Assessor de Cultura de
Aparecida, João Gilberto e por

Ivan Leyraud, respectivamente.
Discutindo a importância do
Parlamento para o Turismo, estarão: o ex Prefeito de Caraguatatuba, ex Deputado Estadual e pré
candidato à Assembleia Legislativa, Antônio Carlos da Silva, e os
pré candidatos à Câmara Federal,
Rafael Ângelo Abud, Vice Presidente de Gestão da FEBTUR-SP e
Bianca Colepicolo, ex Secretária
Adjunta de Turismo e Desenvolvimento do Estado de São Paulo.
Também participarão: o SEBRAE, as Associações Comerciais de Aparecida e Guaratinguetá, a Assessoria Cultural de
Aparecida, a AGCTUR, a Secretaria de Turismo de Guaratinguetá, o COMTUR, a Rede de
Comunicação A Cidade de Votuporanga, os Jornais Gazeta
Popular do Alto do Tietê, Comunicação Regional de Aparecida e
Regiao, Jornal Revista Vale Mais
Digital do Vale do Paraiba, ABC
Repórter diário de São Caetano
do Sul, Dragão da Ilha do Guarujá, a Tribuna Piracicabana de
Piracicaba e Gazeta do Cerrado
Digital de Palmas, Tocantins.
Na coordenação geral estão:
Ivan Leyraud Moniz Ribeiro Filho,
Presidente da FEBTUR-SP e Fábio
José Elache, Vice Presidente de
Turismo Esportivo da FEBTUR-SP.
A organização foi iniciada
e desenvolvida por Ira Lauren,
Vice Presidente de Marketing
Digital e concluída por Rafael
Ângelo Abud, Vice Presidente
de Gestão da FEBTUR-SP.
Na quinta-feira, 23.06, encerrando o Encontro, as Mídias
da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do Estado de São Paulo estarão participando de Visitação
Técnica às cidades de Aparecida, Guaratinguetá e Roseira.
———
Ivan Leyraud, presidente da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do
Estado de São Paulo
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Semae capacita servidores
sobre nova Lei de Licitações
Divulgação

Minha idade não me define
José Renato Nalini

A

longevidade trouxe coisas novas
para o convívio. Hoje é comum a
convivência de cinco
gerações no mesmo espaço de trabalho. Cada
geração tem uma expectativa. As empresas
contemporâneas sabem que a experiência é um patrimônio intangível. Civilizações consolidadas e mais sábias, principalmente as orientais, sabem que o idoso pode transmitir melhor um
conhecimento útil aos jovens, do
que a maior parte das escolas.
É próprio de um país periférico, de desenvolvimento atrasado, ou subdesenvolvido, desprezar a maturidade e a velhice. Aquela volúpia de substituir
coisas antigas, consideradas
ultrapassadas, é própria de
mentalidades superficiais. Jogar

velho em asilo é uma
ignorância danosa.
Os idosos têm paciência para se valer
das mais modernas
tecnologias. Apropriaram-se das competências com as quais os jovens praticamente já
nasceram. Aprenderam, por exemplo, a
trabalhar em casa. O home office
era uma novidade, algo exótica,
há alguns anos. Hoje é rotina.
O trabalho remoto oferece
produtividade maior. A flexibilidade é um desafio. Todos os que
experimentaram trabalhar à distância durante a pandemia, sabem que esse esquema funcionou
e precisa continuar. O retorno
puro e simples às atividades presenciais, além de contraproducente, é burra. Não leva em conta as inumeráveis vantagens de
manter um cenário híbrido.
Em todos os aspectos o traba-

É próprio de um
país periférico, de
desenvolvimento
atrasado, ou
subdesenvolvido,
desprezar a
maturidade e
a velhice
lho híbrido é mais vantajoso. A
pessoa pode morar em Portugal e
trabalhar no Brasil. Os trabalhadores preferem trabalhar em casa.
O serviço rende mais. Também há
economia para o trânsito, o uso
dos combustíveis poluentes, tudo
aquilo que a natureza exige, para
poder continuar a nos oferecer
gratuitamente os seus serviços.
Os desafios e oportunidades
postos pelas novas tendências estão no modelo híbrido do trabalho, no redesenho do local de trabalho, que deve ser ambiente de
integração, cooperação e inovação.

Os idosos constituem fator natural de integração. Temos de nos
reavaliar como profissionais e
como seres humanos. Somos insubstituíveis ou não? Tudo o que é
velho tem de ser descartado?
A força de trabalho repetitiva
e previsível será substituída pela
automação e isso intensifica a guerra por talentos. Algo que seria missão da escola, mas que ela não conseguiu responder a contento. Repensar essa questão da idade é uma
questão de sobrevivência do mercado. E de sobrevivência de um convívio saudável entre humanos, algo
que a humanidade está a exigir
com urgência e crescente angústia.
———
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

Presidente do Semae Mauricio Oliveira e a palestrante Lucimara Coimbra

Aproximadamente 90 servidores do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) participaram de treinamento na última semana. Foram três dias de curso 13, 14 e 15/06 – que tratou da nova
Lei de Licitações 14.133/21 e contratos administrativos, no auditório da Secretaria Municipal de
Educação. O curso foi ministrado pela advogada Lucimara Taborda Coimbra, com objetivo de
atualizar os servidores sobre as
inovações e os avanços da lei, bem
como proporcionar maior conhecimento jurídico aos gestores.
Com carga horária de 20
horas, o curso foi dividido em
oito módulos: Vigência E Transição; Planejamento da Contra-

tação, Atores do Processo, Modalidades de Licitação; Procedimento; Procedimentos Auxiliares, Contratação Direta e
Contratos Administrativos.
“A capacitação dos servidores é de extrema importância,
tendo em vista a proximidade da
revogação da antiga lei de licitações. A nova lei de licitações, aprovada em dezembro de 2020, traz
alterações consideráveis nos processos licitatórios, por isso é preciso capacitar o maior número de
pessoas para adaptar-se à nova
normativa, dar um norte na aplicação e implementação da nova lei
de forma eficiente e segura”, explicou Mauricio André Marques
de Oliveira, presidente do Semae.
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Para Bebel, privatizar
é destruir o patrimônio
e a riqueza brasileira
Divulgação

DO CAMPO

À

MESA

Jurados escolhem receitas
finalistas do concurso
Receita vencedora será divulgada no dia 27, após degustação no Varejão Central

Percorrendo diversas regiões do Estado, Bebel aponta os equívocos
do governo Bolsonaro, que tem penalizado a população brasileira

Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), a cada dia o
governo do presidente Jair Bolsonaro reafirma seu caráter antinacional e destruidor do patrimônio
e das riquezas brasileiras, ao anunciar a possibilidade de utilizar o
mesmo mecanismo de privatização
da Eletrobras para privatizar a Petrobras. Para ela, privatizar a Petrobras, como deseja Bolsonaro, é
destruir o patrimônio e a riqueza
brasileira. “Bolsonaro quer privatizar a Petrobras já, mas não vamos permitir. A pressão popular
irá impedir mais este ataque às
nossas riquezas”, enfatiza.
O governo cogita a privatização da Petrobras por meio de
um modelo semelhante ao usado para desestatizar a Eletrobras,
ou seja, com uma capitalização
(venda de ações na Bolsa). Esta
possibilidade foi citada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Se no caso da elétrica a participação do governo no capital votando teve que cair de 68,6% para
menos de 50%, na petroleira, o
bloco de controle estatal é menor, de apenas 50,26% das ações
ON (ordinárias, que dão direito
a voto em decisões da empresa).
Em suas redes sociais, a deputada disse que “desde há muito tempo é objetivo do neolibera-

lismo a privatização da Petrobras e de todas as empresas estatais brasileiras, o que vem sendo feito aos poucos, de acordo
com a correlação de forças.
Para Bebel, “ainda que tenhamos sofrido o golpe de 2016 e suas
consequências, é inegável que a
constante mobilização popular e a
consciência da maioria da população sobre o significado da Petrobras para o nosso país vêm conseguindo impedir que isso ocorra. Porém, Bolsonaro e seus aliados não conhecem limites e sua
sanha privatista e, novamente,
tentarão privatizar a Petrobras”.
A deputada diz que fingindo indignação com o preço dos
combustíveis e fazendo ameaças
vazias à direção da empresa, Bolsonaro coloca lenha da fogueira
da crise, como se não tivesse
nada a ver com o atual cenário
de altas constantes no preço da
gasolina, do gás de cozinha e
demais derivados. Tudo para
justificar a privatização. “Fiquemos atentos, alertas e mobilizados. Em breve poderemos nos livras deste governo de destruição
e retrocessos. Mais uma vez, de
nossa mobilização depende a garantia de que a maior empresa
nacional continue sendo patrimônio do povo brasileiro”, conclui.

Os jurados do concurso de
receitas Do Campo à Mesa, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento), em celebração
aos 40 anos dos varejões municipais, escolheu na manhã de
ontem, 20, as cinco preparações
finalistas da competição. A receita vencedora será escolhida
no dia 27/06, após degustação
feita pelos jurados, no Varejão
Central. Todos os finalistas receberão cestas de frutas, verduras
e legumes dos varejões. A vencedora terá a receita e fotos do prato divulgadas em folder a ser
distribuído pela cidade, contendo o horário de funcionamento
dos 25 varejões de Piracicaba.
As cinco receitas finalistas
são: Salada da Preguiça, enviada
por Gabriela Leticia Claudino de
Souza; abóbora seca recheada com
carne de porco e cream cheese, de
Reginaldo Tomé dos Santos; tempu-talos, inscrita por Jacqueline
Bosel Volpi; croquete de pinhão,
de Matheus Juste Proetti, e nhoque de inhame com pesto de manjericão, de Sandra Maria Borelli.
O júri é formado por Natália
Gebrim, nutricionista; Eliane Oliveira de Souza, diretora dos varejões; Maurício Cantoni, jornalista, e Iara Aparecida Stoco, téc-

Justino Lucente

Receitas finalistas foram selecionadas na manhã desta segunda-feira pelos jurados

nica agrícola e comerciante de
ovos nos varejões municipais. Os
critérios utilizados por eles para
a escolha das finalistas foram praticidade da preparação, criatividade, custo acessível e harmonização nutritiva de ingredientes.
“Tivemos receitas com diversidade de alimentos e aproveitamento integral deles e também diferentes modos de preparo, contribuindo para o enriquecimento nutricional das
preparações”, comentou a nutricionista Natália Gebrim.
Conforme a diretora dos varejões, Eliane, o concurso cola-

U NIDADE

O mundo está próximo de
cinco bilhões de usuários de internet, de acordo com o relatório pelo We Are Social e Hootsuite de janeiro de 2021. Nesta nova
forma de ser e estar em sociedade, muitos desafios surgem. Se
há algumas décadas as pessoas
temiam ter cheques e cartões clonados, hoje o medo principal é
ter informações privadas expostas, cair em golpes e fraudes virtuais cada vez mais criativas.
De acordo com os sócios do
escritório SAZ Advogados, Fabiana Zani e Rodrigo Salerno, em alguns casos, empresas podem ter
que arcar pelo prejuízo de seus clientes, por isso é imprescindível
entender melhor sobre os cibercrimes e estar adequado a LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados).
Um exemplo de fraude que
já prejudicou muitas pessoas é o
Phishing Scam, quando um criminoso se passa por uma empresa ou pessoa confiável e tenta
contato por meio de redes sociais, e-mail e até mesmo SMS.
Acreditando na mensagem, a
pessoa poderá realizar uma ação
que irá levá-la a diversos prejuízos, como clicar em links espiões
ou acessar sites que peçam dados de conta bancária e senhas.
“É muito importante que as
empresas invistam em segurança para prevenir casos de exposição de dados que estão sob a
sua posse, assim como possíveis
golpes usando a imagem e nome
da instituição. Para isso, é preciso deixar muito claro aos clientes quais as formas que a empresa estabelece contato, bem
como aprimorar a identificação
da organização junto aos clientes e a privacidade das informações”, explica Rodrigo Salerno.

A relação entre segurança
virtual e a responsabilidade das
empresas é um tema que está presente não só no Brasil, mas no
mundo todo. Na Europa e Estados Unidos, diversas organizações tiveram que pagar altas multas por não terem protegido adequadamente os dados de seus clientes. É o caso da Amazon e Equifax. Conforme explica Fabiana
Zani, esse movimento não é diferente no nosso país. “Com o estabelecimento da LGPD houve um
grande avanço na proteção de
dados no Brasil. A lei definiu critérios claros para organizar a relação do direito virtual. Por mais
que legislações como esta obriguem as empresas a se adequarem, um contraponto é a garantia de, feito tudo corretamente,
estar amparada juridicamente.
Hoje ainda vemos o crescimento
de fraudes virtuais. Algumas podem atingir as empresas, desde que
provada a falha no seu sistema que
possibilitou a aplicação do golpe.
Nestes casos, é necessária a reparação”, afirma a advogada.
TIPOS DE FRAUDES Os golpes mais comuns no Brasil são relacionados a estelionato, como fraudes românticas;
vagas de emprego; bolsas de estudos, grandes promoções e descontos, boletos falsos, reservas
de hotéis, concursos e sorteios.
As técnicas são phishing scam
(contato por meio de redes sociais, e-mail e outros, com links),
vírus para celular e computadores, aplicativos fraudulentos, invasão de nuvens e de contas. As
vítimas de crimes virtuais podem
fazer Boletim de Ocorrência em
qualquer delegacia da Polícia Civil ou pelo site www.delegacia
eletronica.policiacivil.sp.gov.br.

mais esta ação desenvolvida pela
Prefeitura. Já estamos, inclusive, pensando em outras possibilidades de concurso, como de
caldos e doces”, informou a secretária da Sema, Nancy Thame.
COMEMORAÇÃO – No
dia 27 de junho, junto da degustação das receitas finalistas,
acontece no Varejão Central cerimônia de comemoração dos 40
anos dos varejões municipais, a
partir das 15h. Na ocasião, os
finalistas devem levar as receitas prontas, para que os jurados experimentem, avaliem e escolham a receita vencedora.

S ANEAMENTO

Piso irregular em escola oferece A importância do uso correto
riscos a alunos, diz professora da rede coletora de esgoto
Assessoria Parlamentar

C IBERCRIMES

Empresas podem ser processadas
por falhas em segurança

bora para fomentar a comercialização dos alimentos oferecidos.
“Os produtos dos varejões são
frescos e de ótima qualidade,
então a população pode aproveitar cada vez mais para preparar
receitas deliciosas, com baixo custo e alto valor nutritivo”, disse.
Para participação no concurso de receitas Do Campo à Mesa
era necessário ser morador de Piracicaba e cada participante poderia inscrever uma única receita, que não fosse cópia integral
de outras receitas. “Ficamos muito contentes com a participação
da comunidade piracicabana em

Situação foi conferida pelo vereador Ciro da Van em visita à escola

O lugar onde se pisa virou
motivo de preocupação para
alunos e professores da Escola
Municipal "Professor João Batista Nogueira", em Santa Teresinha. Desníveis, ondulações,
falhas e rachaduras presentes
na superfície de corredores, salas de aula, escadas e pátios já
causaram quedas e colocam em
alerta crianças e adultos.
Os riscos foram confirmados pelo vereador Ciro Cesar Romualdo, o Ciro da Van (Podemos), em visita nesta terça-feira
(14) à unidade de ensino, que
atende 486 estudantes do 1º ao
5º anos do ensino fundamental.
O parlamentar pedirá à Prefeitura agilidade na execução de
melhorias na escola em virtude
da proximidade da comemoração dos 100 anos de fundação,
no próximo dia 24 de setembro.
Como o prédio é antigo, vários equipamentos ficaram obsoletos com o tempo, como é o caso
do encanamento dos banheiros
que, feitos de ferro, já não permitem nem mesmo o conserto,
segundo avaliação feita pelo Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, já
acionado pela diretora da unidade, Elizandra Moreno, que acompanhou Ciro da Van na visita.
Por causa de problemas na
válvula, uma das quatro cabines do sanitário masculino
está interditada — e tanto ele
quanto o banheiro feminino
carecem de reforma completa.
Mas o maior problema em
todo o prédio são as irregularidades nos diferentes tipos de pisos: seja o de cerâmica, no refeitório, onde o revestimento se soltou; seja o de terra batida, no
parque infantil, cheio de ondulações; seja o de grama, com vá-

rios buracos e empoçamento de
água, no espaço planejado para
ser um jardim; ou então o de
concreto, nos corredores, nas
salas de aula e na quadra, todos
levantados em razão do avanço
das raízes das árvores próximas.
O problema é grave a ponto
de a quadra ter sido interditada
para atividades físicas e, em um
dos corredores, o desnível formar um degrau perigoso entre
uma placa de concreto e outra.
Também geram preocupação as
rachaduras que há na escada que
dá acesso ao primeiro andar e as
trincas existentes em paredes.
Outras melhorias solicitadas
por Elizandra dizem respeito à
passagem de máquina para nivelamento tanto da superfície do
parque infantil —já que as raízes
das árvores se sobressaem e podem levar as crianças à queda—
quanto de duas outras áreas, que
a diretora planeja transformar em
horta e jardim para leitura.
Ela também pede a manutenção no quarto em que são armazenados os materiais das aulas de
educação física, tomado por infiltrações; no depósito de água, que
é feito de concreto e também apresenta vazamentos; em vidros que
estão quebrados e em janelas emperradas; da arquibancada e do
palco no entorno na quadra; e de
parte do muro que dá para a rua,
inclinado desde que uma árvore
que havia no local pesou contra ele.
Ciro da Van disse que a proximidade do centenário da escola
enseja melhorias em todo o prédio e afirmou que vai solicitá-las
à Prefeitura, reforçando pleitos já
feitos pelo vereador Gilmar Rotta
(PP), que também esteve no local
recentemente. "Vou conversar
com o Gilmar para unirmos forças e cobrarmos", declarou.

Muitas pessoas ainda sofrem com entupimentos nas redes de esgoto. Você sabe por que
isso acontece? Porque, infelizmente, ainda há quem descarte
diversos objetos e lixo em vasos
sanitários e gordura e óleo de
cozinha usado em pias. A Mirante, empresa responsável pelo
esgotamento sanitário da área
urbana de Piracicaba por meio de
uma PPP (Parceria Público-Privada) com o Semae, realiza constantemente campanha de conscientização para mudar esse cenário.
"Com frequência, nossas equipes encontram obstruções causadas por muito lixo, peças de roupa, estopa, absorventes femininos,
fio dental, cabelo, cotonetes, papel
higiênico", afirma o supervisor de
Serviços, Giovan Christofolletti.
Ele lembra que as redes coletoras
de esgoto não são construídas
para receber este tipo de lançamento. "Lugar de lixo, de papel higiênico e afins - além de peças de roupa, não é no vaso sanitário. É importante que as pessoas se lembrem que vivemos em comunidade, nossas atitudes podem afetar nossos vizinhos, nossa rua,
nosso bairro", alerta Giovan.
O acúmulo de gordura também é um grande causador de entupimentos. "Por isso é tão impor-

tante que a população não descarte óleo de cozinha usado no ralo
da pia. Essa gordura, aliada a outros detritos, forma uma massa
dura como concreto, obstruindo a
rede", explica Giovan. A área de
Responsabilidade Social da Mirante, inclusive, desenvolve o programa De Olho no Óleo, que incentiva a população a descartar de
forma correta o óleo usado.
PLUVIAL X ESGOTO - A
Mirante lembra ainda que ligações corretas de água pluvial
também evitam entupimentos.
Segundo Giovan, a tubulação de
esgoto não é dimensionada para
receber água de chuva. "A água
de chuva não pode estar ligada à
rede de esgoto, não suporta o
volume da água de chuva. Por
isso, essa prática também provoca entupimento, rompimento de
tubulação e até transbordamento de esgoto nas ruas ou dentro
do imóvel", afirma. Ele informa
que, para verificar se as instalações de sua residência estão corretas, basta jogar um pouco de
corante no ralo do quintal de seu
imóvel. Se a água colorida chegar
até a sarjeta, significa que a ligação está correta. "Para regularizar as instalações é preciso contatar o serviço de um pedreiro de
sua confiança", conclui Giovan.
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Método tem potencial para
prever gravidade da Covid-19
Estudo é o primeiro passo para a elaboração de protocolo clínico que permita
aos médicos identificarem quem deve receber cuidados mais rapidamente
Por meio da análise do plasma sanguíneo de pessoas diagnosticadas com Covid-19, pesquisadores do Instituto de Química de São
Carlos (IQSC) da USP criaram um
método com potencial para prever
qual será a gravidade da doença
em pacientes que testam positivo
para o novo coronavírus. O estudo é o pontapé inicial para o desenvolvimento de um novo protocolo clínico que poderá ajudar
médicos e hospitais a identificarem, logo nos primeiros dias de
sintomas, quem deve receber cuidados diferenciados mais rapidamente, tornando-se uma importante ferramenta de triagem. A
pesquisa foi publicada este mês na
revista científica internacional
*Journal of Proteome Research.
No trabalho, os cientistas descobriram que pacientes infectados
pelo novo coronavírus apresentam
variações na concentração de seis
substâncias (metabólitos) produzidas naturalmente pelo nosso
corpo e que são encontradas no
sangue: glicerol, acetato, 3-aminoisobutirato, formato, glucuronato
e lactato. Durante as análises, os
especialistas observaram que,
quanto maior era o desequilíbrio
na quantidade desses metabólitos
no início da infecção, mais graves
os quadros de saúde das pessoas
se tornaram. “O que vimos em pacientes que evoluíram para casos
graves de Covid-19 é que havia
uma alteração mais acentuada na
concentração desses compostos
quando eles procuraram atendimento médico”, explica Banny
Correia, pós-doutoranda do IQSC
e uma das autoras do trabalho.
O estudo avaliou o plasma
sanguíneo de 110 pacientes com
sintomas gripais que deram entrada, ainda em 2020, no Hospital
da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Dessas pessoas,
57 (grupo controle) não estavam
infectadas pelo novo coronavírus,
enquanto 53 testaram positivo
para Covid-19. Entre os infectados,

Divulgação/IQSC

10 deles tiveram complicações e
foram internados em UTI, sendo
que dois faleceram. Esse grupo que
teve o quadro clínico agravado
apresentou variações mais robustas nos metabólitos já no início da
infecção, quando procuraram o
hospital. “Monitorando a quantidade dessas seis substâncias produzidas por diferentes vias do
metabolismo, é possível ter um
prognóstico sobre qual será a gravidade da infecção. Desta forma,
quando o paciente procurar ajuda, o médico poderá prever por
meio de um exame clínico se ele
vai precisar de internação e, assim, agir rapidamente para evitar
a evolução da doença”, explica
Daniel R. Cardoso, docente do
IQSC e coordenador da pesquisa.
De acordo com o professor, o
novo coronavírus provoca alterações em diferentes processos metabólicos do corpo humano, em
especial nas vias de produção de
energia, independentemente de
qual seja a variante do Sars-Cov2. “O vírus da Covid infecta a célula, altera o seu metabolismo e usa
as vias energéticas para se replicar. A partir disso, ocorrem variações na quantidade daquelas seis
substâncias, sendo que algumas
têm sua concentração reduzida e
outras aumentada. O grau de desequilíbrio na concentração desses
compostos indica o quanto o metabolismo foi afetado, permitindo
prever se as condições clínicas do
paciente serão agravadas”, relata.
As análises das amostras de
sangue foram feitas com o uso de
uma técnica chamada Espectroscopia de Ressonância Magnética
Nuclear de Alto Campo, realizada
a partir de um sofisticado equipamento presente em um dos laboratórios do IQSC. “É um aparelho
tipicamente de pesquisa que foi
utilizado para analisar o efeito da
Covid-19 no metabolismo e estudar a severidade da doença no
organismo humano. A avaliação,

Para validar a técnica, pesquisadores planejam ampliar o número
de amostras de sangue a serem avaliadas e incluir novos grupos

no entanto, também poderá ser
feita por meio de exames clínicos
simples realizados em laboratórios e hospitais, focando especificamente no painel de metabólitos
identificados em nossa pesquisa.
O resultado fica pronto rapidamente”, ressalta Banny.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 20% das pessoas infectadas com o coronavírus desenvolvem insuficiência respiratória e disfunção de outros
órgãos que requerem oxigenoterapia urgente ou intervenções específicas. Embora idosos e pacientes
com comorbidades tenham risco
maior de ficarem gravemente doentes, jovens e adultos saudáveis
também podem desenvolver casos graves de Covid-19 e terem
complicações a longo prazo após
a infecção, como dor no peito, sequelas neurológicas e problemas
de circulação. Essa é, atualmente, uma das principais preocupações dos médicos devido ao impacto na qualidade de vida dos
pacientes e até mesmo na economia, uma vez que as pessoas afetadas não conseguem realizar
suas ocupações normalmente.
A expectativa dos pesquisadores é de que o novo método se torne um protocolo adotado pelos
hospitais no futuro. Para validar

a técnica, nos próximos passos da
pesquisa os cientistas planejam
ampliar o número de amostras de
plasma sanguíneo a serem avaliadas e incluir novos grupos no estudo, como o de vacinados que
contraem Covid-19, por exemplo.
Outra meta é englobar informações sobre gênero e idade nas estatísticas. “Além da Covid-19, esse
tipo de análise poderá ajudar a
descobrir metabólitos marcadores
de predição de severidade em outras infecções virais e auxiliar uma
resposta mais rápida em futuras
pandemias”, conclui Daniel.
Pelo IQSC, também participaram do estudo o professor Emanuel Carrilho, os pós-doutorandos
Mariana Almeida e Vinicius Ferreira e a doutoranda Priscila Piagge. O trabalho, que contou ainda
com a colaboração de pesquisadores da Unifesp e da Faculdade de
Medicina do ABC, teve financiamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP, Processo 17/01189-0),
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), por
meio da Rede de Pesquisa em
Metabolômica e Diagnóstico da
Covid-19 (MeDiCo) USP/CAPES.

S ELAM

Com parada em caverna, Caipirandando leva participantes a Iracemápolis
Realizado pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), o Caipirandando chega à sétima edição na modalidade caminhada no próximo
sábado, 25/06. A atividade está
prevista para começar às 5h30,
com a concentração e o aquecimento em frente à Fatec, no bairro Santa Rosa (avenida Diácono >
Jair de Oliveira, 651). A largada
será dada pontualmente às 6h.
Desta vez, o destino final do percurso, que terá aproximadamente
21 km e duas paradas para hidratação dos participantes, será a Praça Central, em Iracemápolis.
"Vamos sair do bairro Santa Rosa e seguir rumo ao Água
Santa, quando faremos a primeira parada na igreja local, após
cerca de 10,5 km de caminhada.
Na sequência, o percurso segue
para a Caverna do Pilon, onde
teremos a segunda pausa para

que os participantes possam se
hidratar, além de fazer uma visitação com os cuidados já programados. Finalmente, vamos a
Iracemápolis, passando primeiro
pela Usina Iracema e encerrando
o trajeto na Praça Central", falou
Alexandre Nascimento, chefe do
Setor de Eventos da Selam.
As orientações para a caminhada são as seguintes: calçar tênis confortáveis e macios, trajar
roupas leves, usar protetor solar,
levar frutas ou barras de cereais
para alimentação e garrafas de
água para hidratação. "Estamos
estudando a possibilidade de reservar um local para que os participantes façam uma refeição
em Iracemápolis, isso será definido ao longo da semana. Além
da caminhada e da prática físico-esportiva, o Caipirandando
tem como principais características a interação e o bem-estar
social", completou Nascimento.

Alexandre Nascimento/Selam

A sétima edição do Caipirando terá 21 km de percurso

Interessados em participar
podem se inscrever e obter mais
informações pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648. A
iniciativa terá o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que fornecerá kits de primeiros socorros,

e dos professores do Programa de
Atividades Motoras (PAM). No final da caminhada, a Selam fornecerá o transporte aos participantes que desejarem retornar ao
ponto de partida, na Fatec instalada no bairro Santa Rosa.

S EMUTTRAN

Vereador apresenta demandas de Santa Teresinha a secretária
O vereador Anilton Rissato
(Patriota) reuniu-se na tarde da
última terça-feira (14), com a titular da Semuttran (secretaria
municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes),
Jane Franco Oliveira, para discutir demandas de segmentos da
região de Santa Teresinha.
No encontro o parlamentar
abordou diversos assuntos: o itinerário do ônibus no Altos do São
Francisco, estacionamento de lojas
próximo ao terminal do Vila Sonia,
sinalização da avenida Roma com
a rodovia Hermínio Petrin no Parque Orlanda, que também reclama
por lombadas na rua Lisboa, e no

bairro IAA, na rua Virgílio da Silva Fagundes, além do Parque Orlanda, na rua Lisboa; sinalização
de ruas em Santa Olímpia, e também sobre abaixo-assinado referente à mudança de sentido em
via no bairro Santa Teresinha.
O vereador agradeceu a atenção da secretária e destacou a importância do encontro, para que
todos tenham conhecimento dos
problemas e melhorias a serem realizadas no trânsito da região de
Santa Teresinha. "As reivindicações visam garantir melhor organização do trânsito e, principalmente, maior segurança aos pedestres
e motoristas", afirmou Rissato.

Assessoria Parlamentar

Rissato se reuniu com a secretária Jane Franco Oliveira para
encaminhar diversos problemas reclamados pela população do distrito

ANIMAL

Protetora de animais arrecada
produtos para “Festa Julina”
Com a finalidade de ajudar
na conscientização, principalmente, de crianças para a importância de cuidar bem dos animais, a protetora de animais,
Fernanda Santos, realiza “Festa
Julina” no bairro de Anhumas e
está arrecadando produtos para
o evento, que conta com o apoio
da subsede da Apeoesp em Piracicaba. A festa será no dia 2 de
julho, na E.E. Felipe Cardoso (estrada Dr. Plínio Alves de Moraes,
20, em Anhumas), das 10 às 14
horas, e os organizadores estão recebendo doações de produtos.
De acordo com a organizadora, o evento deverá reunir de
250 a 300 participantes, entre crianças, adolescentes e familiares.
Na festa, será servido balas, doces, cachorro-quente, algodãodoce e pipoca, refrigerantes, bolos, entre outras guloseimas tradicionais de festa junina. Quem
quiser contribuir com produtos,

é só entregar na Travessa Padre
Nóbrega, 84, na Vila Rezende,
para Elisângela, ou fazer pix para
28473242831 (Fernanda Santos).
Fernanda Santos explica que
a ideia é passar a mensagem de
cuidados com os animais de estimação, ajudando a prevenir doenças, assim como sensibilizar para
a importância da castração, tanto
dos animais abandonados como
dos que têm tutores. No evento,
haverá participação de veterinário,
assim como será realizado levantamento dos animais no bairro.
“Queremos incentivar a população, conscientizando para os
cuidados com os animais. O abandono causa trauma para os animais e se castra para evitar o crescimento no número de animais
abandonados. Com a castração,
diminuímos a proliferação e consequentemente o abandono. Nosso lema é ‘Diga não ao abandono
e sim à castração’”, ressalta.

T RÂNSITO

Avenidas, ruas, escola e praça
receberam reforço na sinalização
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), reforçou entre os dias 3/6 e ontem, 20, a sinalização em 41 pontos, entre ruas, avenidas, praça
e escola. O serviço é realizado em
ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e próximas a escolas para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran que realiza sistematicamente uma série de serviços
de revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desace-

leração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran,
a tinta especial utilizada na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que permite
melhor visualização por refletir
a luz dos veículos. Quando necessário, os serviços também incluem a instalação de tachão e
tachinha e troca de placas da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).
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Esalq oferece curso sobre
“Cultivo de Microverdes”
De 27 a 30 de junho, o Grupo
de Práticas em Olericultura (Gepol), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP), realizará o II Curso de Cultivo de Microverdes. As aulas serão em formato on-line e abordará o cultivo de microverdes para
agricultores, profissionais do setor,
estudantes e público em geral. A
programação contemplará informações do processo produtivo desses vegetais, desde a escolha dos
insumos, semeadura, aspectos de
higienização para evitar contaminação, uso da iluminação artificial, nutrição das plantas, dentre
outros assuntos. Outras informações e inscrições: https://fealq.org.
br/cursos/ii-cultivo-de-microverdes/
PROGRAMAÇÃO - No dia

27, as aulas serão sobre Mercado
de microverdes no Brasil: para
quem produzir? Quais as espécies
mais desejadas e quais as novas
opções para o mercado? (Módulo
1) e Quais as novas tecnologias
para a semeadura de microverdes?
(Módulo 2). No dia 28, Sistema de
produção em ambiente protegido
(Módulo 3) e Sistema de produção
em ambiente indoor (Módulo 4).
No dia 29, Fertilizantes e bioestimulantes na produção de microverdes para o mercado de produtos naturais (Módulo 5) e Uso da
iluminação artificial: do cultivo à
pós-colheita (Módulo 6). No dia
30, Tecnologia Pós-colheita, comercialização e marketing do
produto (Módulo 7) e Papo com produtores de microverdes (Módulo 8).

I NDÚSTRIA

Após três anos, Piracicaba
terá Rodada de Negócios
O Ciesp Piracicaba realiza,
nesta quinta-feira (23), a Rodada
de Negócios, evento voltado para
empresas do ramo da indústria da
região e é uma oportunidade para
dinamizar compras e vendas de
produtos e serviços em um mesmo local, e em um único dia.
Empresas compradoras (âncoras) e empresas vendedoras (participantes) estabelecem contatos,
através de reuniões pré-agendadas
de no máximo 10 minutos, objetivando a geração de negócios, onde
as vendedoras apresentam produtos ou serviços para suprir as demandas das empresas âncoras.
Na última Rodada de Negócios da região, em 2019 (antes da pandemia), participaram
28 âncoras, com um total de 126

empresas participantes, sendo
realizadas cerca de 1.200 reuniões, gerando movimentação
de negócios na ordem aproximada de R$ 2,5 milhões.
“A rodada reúne empresas de
diversos segmentos e portes para
criar novas oportunidades de negócios exclusivos, aproximandoas e fortalecendo o associativismo e a parceria de oportunidades”, disse o gerente regional do
Ciesp Piracicaba, Homero Scarso.
SERVIÇO
Informações: (19) 3434-7166
/ 3434-7594 | (11) 3549-3288
| 3549-3233. E-mail: rodadas
@ciesp.com.br. Inscrições:
http://www.ciesp.com.br/agenda/
httprodadas-ciesp-com-br.
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Vereador propõe revitalização
da Praça José Bonifácio
Assessoria parlamentar
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Ações locais servem de exemplo
para outras câmaras no Estado
Representantes da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista visitaram
a Escola do Legislativo de Piracicaba na manhã desta segunda-feira (20)

Trevisan Jr. visitou o local e apontou ao Executivo melhorias a serem
feitas. O parlamentar também propõe Audiência Pública sobre o tema

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou, nesta segundafeira (20), a Praça José Bonifácio, na área central, e identificou inúmeras demandas a serem realizadas no local, principalmente em relação à manutenção e revitalização do espaço.
Através de indicação, o parlamentar destacou algumas
ações a serem realizadas pela
Prefeitura Municipal, visando estimular que a população volte a
frequentar a Praça José Bonifácio, com segurança, proporcionando condições de lazer, recreação e bem-estar, além de contribuir
com o comércio da área central.
Dentre as demandas encaminhadas estão: poda geral de árvores, possibilitando melhor iluminação do espaço, além da visualização dos monumentos históricos
ali existentes; supressão de árvore situada próxima ao monumento do Soldado Constitucionalista
de 1932; plantio de grama ou outro tipo de vegetação, além de plantas e espécies arbóreas decorativas
nos canteiros da praça; e revitalização dos monumentos históricos.
Além disso, Trevisan também
solicitou a manutenção do
playground localizado na praça,
pois os brinquedos adaptados estão danificados, impossibilitando
seu uso; a manutenção do bebedouro, que está desativado e faltando a grade do ralo na parte
inferior; reparos no piso da praça; poda dos coqueiros plantados
nos vasos e a revitalização e pintura destes recipientes; instalação
de novas lixeiras; e manutenção
nos postes de iluminação, pois
vários estão faltando tampas,
possibilitando o furto da fiação
de energia e a manutenção das
caixas de energia elétrica, onde
existem as tomadas, sendo que
todas estão abertas e danificadas.
ABERTURA DE RUA - O
vereador Trevisan Jr. destaca a
importância da abertura de uma
via pública para circulação de veículos, dando continuidade à Rua
São José, no trecho entre a Rua
Praça José Bonifácio e a Rua Boa
Morte, além da ampliação do bolsão de estacionamento em frente ao Poupatempo Estadual.
“A Praça José Bonifácio é um
orgulho para os cidadãos piracica-

banos, como referência de tempos
outrora onde era um local de visitação, lazer e ponto de encontro dos
munícipes. Infelizmente, a praça
não é mais frequentada por famílias e crianças que tinham ali, um
local de entretenimento. As condições atuais da praça resultaram no
distanciamento dos cidadãos em
frequenta-la, o que acaba prejudicando, inclusive, o comércio,
além do lazer e o bem-estar do
cidadão”, destacou o parlamentar.
HISTÓRIA - O largo, hoje
denominado Praça José Bonifácio,
foi demarcado em 1784, quando o
povoado que deu origem a Piracicaba migrou da margem direita do
Rio Piracicaba, lado do Engenho
Central, para a margem esquerda.
A praça reunia os prédios públicos para organização do povoado. Havia o Largo da Matriz, o
Jardim Público e o Largo do Teatro, que após várias transformações no traçado urbano e paisagismo, se fundiram, tornando-se a Praça José Bonifácio.
Além de abrigar a Catedral de
Santo Antônio, primeira igreja oficial ao padroeiro da cidade, a Praça José Bonifácio é um dos mais
antigos e tradicionais espaços públicos de Piracicaba e faz parte da
história cívica dos piracicabanos.
Manifestações públicas e monumentos que marcam não só a história dos piracicabanos, mas do
país, caracterizam o espaço.
AUDIÊNCIA PÚBLICA O parlamentar apresentou um requerimento convocando uma audiência pública que, se aprovada,
será realizada no 13 de julho de
2022, às 16:00, no Plenário desta
Casa de Leis, com a participação
do Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente, do Secretário Municipal de Governo, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo, do Secretário Municipal
de Obras, da Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, da Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do Comandante da Guarda Civil Municipal e outras autoridades, assim
como, toda a sociedade local,
para discussão de ações relacionadas à manutenção e revitalização da Praça José Bonifácio.
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bros de instituições de ensino público e privado. “Essa composição
era uma ideia que não tinha na
resolução que instituiu a nossa
Escola do Legislativo e é uma novidade que podemos levar para
Câmara Municipal de Campo Limpo, afirmou Leandro Regonato.
As parcerias que a escola do
legislativo Antonio Carlos Danelon possui com instituições de
ensino, ONGs e profissionais liberais que resultam em mais de
380 profissionais credenciados
para ministrar voluntariamente
cursos e palestras foi um dos destaques do encontro. De acordo
com o controlador legislativo da
Câmara de Campo Limpo, uma
parceria com uma instituição privada de ensino no conselho iria
facilitar os trabalhos e trazer uma
expertise que eles não têm.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), coordenador da Escola do
Legislativo de Piracicaba, destacou
a importância de mostrar para as
câmaras visitantes que a participação popular não está presente
só no dia a dia, mas também nas
decisões pedagógicas e técnicas.

Davi Negri

Encontro aconteceu na manhã de ontem, 20, na Escola do Legislativo

“Nossa grande preocupação é ter
uma independência em relação a
questões políticas e não ter nenhuma influência política tanto nos
cursos quanto nas decisões”, afirmou. Para o coordenador, a visita
frequente de outras câmaras
mostra que a escola está no caminho certo e o método escolhido
para fazer a gestão está correto.
Participaram do encontro da
manhã de segunda-feira (20) a

vereadora Silvia Morales (PV), diretora da Escola do Legislativo, a
servidora Érica Aparecida Cruz
Dinis, secretária, Pedro Kawai,
coordenador e os visitantes Rafael Carbonari, diretor Administrativo e de Finanças da Câmara de
Campo Limpo Paulista, Leandro
Regonato, controlador interno,
Breno Hernandes Gonçalves, procurador Jurídico e Marrayra Ananias, técnica do processo legislativo.

INTERNACIONAIS

Celso Amorim lança livro “Laços de Confiança”
Em seu quarto livro publicado pela editora Benvirá, Celso
Amorim relata suas experiências
como chanceler no trato das relações do Brasil com seus vizinhos
da América do Sul. A obra Laços
de Confiança - O Brasil na América do Sul reúne memórias, anotações e pesquisas, que enriquecem
a narrativa do autor e apresenta
dados e informações de fontes diversas, trazendo à tona a situação
do Brasil nas relações diplomáticas
com os parceiros sul-americanos.
De maneira franca e objetiva,
o conteúdo reflete as percepções de
Amorim e as atitudes dos principais personagens dessas relações,
entre eles Lula, Kirchner, Chávez,
Uribe, Correa e Morales. Frequentemente despercebidos, o livro realça aspectos sutis de relacionamentos tradicionais com países
como Argentina, Uruguai e Paraguai. Além de percorrer por fatos históricos como a criação da
Unasul, a questão do Gasoduto
com a Bolívia e o ataque da Colômbia às FARC no Equador.
No Prefácio, Celso faz questão de explicar o porquê de usar o
termo América do Sul, restringindo a abrangência do conteúdo da

obra aos países que estão mais
abaixo da linha do Rio Grande.
“Sem renegar o objetivo da integração de toda a América Latina
e Caribe, considero que nossos
esforços devem passar pela união
dos que geograficamente estão
mais próximos uns dos outros e,
lembrando uma fala de Porfírio
Diaz, mais “longe dos Estados
Unidos”, comenta Amorim.
Ainda de acordo com o autor, “essa seria a única maneira
de conquistar, mesmo que com
um prazo dilatado, algum equilíbrio no continente, evitando-se
a consagração da hegemonia da
potência norte-americana”.
Atualmente, as relações do
Brasil com seus vizinhos de fronteira se encontram muito frágeis,
talvez seja seu pior momento
desde o início da Nova República. A integração regional conquistada e intensificada notadamente na segunda metade dos
anos 1980, em parte como decorrência da redemocratização dos
países do chamado “Cone Sul”,
aos poucos foi se perdendo.
Esse processo de fortalecimento das alianças regionais, que passou pela criação do Mercosul, no

início dos anos 1990, e chegou a
seu ápice na primeira década do
novo milênio, com iniciativas como
a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade de
Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), refluiu, dando
lugar à fragmentação e à busca de
relações privilegiadas com as grandes potências tradicionais.
Fica difícil determinar se
esse retrocesso é fruto de falas e
atitudes polêmicas ocorridas no
Brasil nos últimos anos ou se é
reflexo da realidade política de
cada um dos países da América
do Sul. Nas duas últimas décadas,
essas nações têm experimentado,
em maior ou menor grau, crises
econômicas e sociais, assim como
levantes políticos e mudanças para
governos que flertam com sistemas antidemocráticos. Não por
acaso, esse refluxo coincide com
a queda de governos progressistas e a chegada ao poder de líderes de direita (ou, em alguns
casos, de extrema-direita).
A política externa tem o desafio de (re)construir os “laços
de confiança” na América do Sul,
mantendo a defesa dos interesses nacionais sem abandonar a
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Divulgação

Obra é leitura obrigatória para
compreender as relações
internacionais do país com
seus vizinhos, sobretudo
em uma época de conflitos

solidariedade e o respeito pelos
países vizinhos. “Superar as brutais desigualdades e romper com
a dependência externa é, e continuará a ser por muito tempo,
uma tarefa de todos os que desejam uma América Latina mais
justa e autônoma. A nova geopolítica mundial, com seus traços de multipolaridade e de rivalidade bipolar entre Estados Unidos e China, apenas reforça essa
necessidade”, finaliza Celso.
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Resenha FC vence campeonato de futebol dos papeleiros Governo de SP
lança programa
A equipe do Resenha FC sagrou-se campeã do 12º Campeonato de Futebol Social dos Papepara pagamento
leiros, disputado neste último domingo, 19. O título foi conquiscom desconto
tado ao bater, na final o Copo
Divulgação

Para Ipedd, assassinatos
afetam a imagem do Brasil
O Ipedd (Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia) emitiu Nota Pública,
na última sexta-feira, na qual
associa o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips “aos propósitos e métodos do atual governo
brasileiro e dos setores sociais
que lhe dão sustentação”.
O Instituto manifesta solidariedade aos familiares de Bruno
e Dom e afirma se associar “ao
clamor pela investigação rigorosa sobre esse bárbaro crime, com
a consequente punição dos seus
autores”. Segundo a Nota, o trágico e lamentável episódio “atinge dramaticamente o nervo exposto da barbárie em que está
mergulhado o nosso país, levando de roldão a imagem do Brasil
perante o mundo civilizado”.
Segue a íntegra do texto
divulgado pelo Ipedd, intitulado “Sobre o martírio de Bruno Pereira e Dom Phillips”:

O caráter técnico e pedagógico adotado pela Escola do Legislativo "Antonio Carlos Danelon Totó Danelon", da Câmara Municipal de Piracicaba, foi apresentado
a um grupo de representantes da
Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista em visita realizada na
manhã desta segunda-feira (20).
Com o objetivo de implementar uma escola de legislativo na
Câmara da cidade, o grupo está
visitando as escolas da região para
conhecer o funcionamento de cada
uma delas. “Visitamos o site da
escola de Piracicaba e vimos que
os assuntos abordados eram mais
ou menos o que a gente queria
fazer”, explicou Leandro Regonato, controlador interno da Câmara de Campo Limpo Paulista.
Com dúvidas sobre a formação do Conselho da Escola do Legislativo e sobre as despesas com
a contratação de palestrantes, o
grupo declarou que foi “surpreendido” com os métodos adotados pela escola de Piracicaba
cujo conselho opina e delibera
sobre as atividades e é composto
por servidores da casa e mem-

O assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips, duas personalidades dedicadas a lutar pela
proteção à Amazônia e aos povos
indígenas, atinge dramaticamente o nervo exposto da barbárie em
que está mergulhado o nosso país,
levando de roldão a imagem do
Brasil perante o mundo civilizado.
É impossível dissociar esse
trágico e lamentável episódio dos
propósitos e métodos do atual governo brasileiro e dos setores sociais que lhe dão sustentação, pelo
desmonte das políticas públicas,
que agora atinge a soberania da
Amazônia, e pelo desprezo aos valores democráticos e civilizatórios.
O Instituto Piracicabano de
Estudos e Defesa da Democracia
– IPEDD manifesta sua solidariedade aos familiares de Bruno
Pereira e Dom Philips, ao tempo
em que se associa ao clamor pela
investigação rigorosa sobre esse
bárbaro crime, com a consequente punição dos seus autores.

Cheio PO, por 5 a 1. A decisão
foi disputada na Sede Campestre do Sintipel, na estrada velha
para o bairro Tupi, e prestigiada
por trabalhadores e familiares.
O Resenha FC conquistou o
título com os jogadores Marcos
Nunes, Maurilio, Osvaldo, Reginaldo, Patrick, Robert, Algatieres, Daniel, Domingos, Waldemir, Michel, Jhonatas, Edson
Alef, Hugo e Tiago. Já o Copo
Cheio PO teve no elenco Amadeu, Marcelo, Jonatas, Thiago,
Sidney, Silvonei, Ricardo, Carlos, Jonastas, Klebe, Luiz Eduardo, Raul, João, André e Walvik.
Os jogadores Algatieres e o
Michel, ambos do Resenha, com
seis gols cada, foram os artilheiros do campeonato, enquanto que
a defesa menos vazada foi também do Resenha FC. O goleiro menos vazado foi Waldemir, do Resenha FC. De acordo com o diretor
de Esportes do Sintipel, Claudenir
Rodrigues, todos receberam troféus pelas conquistas, assim como

Resenha FC venceu, na final, a equipe Copo Cheio PO, por 5 x 1

o Resenha FC pelo título e o Copo
Cheio PO pelo vice-campeonato.
O presidente do Sintipel,
Emerson Cavalheiro, agradeceu
a todos os participantes do campeonato, que foi disputado em
dois turnos, com os melhores
colocados fazendo a grande final. “Sem dúvida, foi mais um

grande evento promovido pela
nossa diretoria, visando propiciar lazer, entretenimento e integração aos nossos trabalhadores”, disse, agradecendo a presença de todos, jogadores, comissão técnica, arbitragem, diretores e quem prestigiou tanto
as partidas como a decisão.

O Governo de São Paulo
lançou um programa que prevê
descontos em juros e multas do
ICMS de empresas devedoras. A
Procuradoria Geral do Estado
(PGE) publicou no início de junho um edital para contribuintes de ICMS em recuperação judicial. Esse edital beneficia os
contribuintes com descontos de
até 40% sobre multa e juros e
ainda permite o parcelamento
do débito em até 84 vezes.
Podem se beneficiar da
medida 577 empresas, com
15,1 mil débitos tributários
inscritos em dívida ativa que
chegam a R$ 7,2 bilhões.
A transação tributária tem
previsão na Lei Estadual nº
17.293/20. Já foram realizados
67,7 mil acordos e 72,4 mil débitos parcelados desde o início
do programa. A adesão poderá
ser formalizada no portal da
dívida ativa até o dia 10 de dezembro de 2022 (www.divida
ativa.pge.sp.gov.br/transacao).
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EM Professor Carlos Sodero
abre as formaturas do GCM

Vereador solicita apoio
à escola cívico-militar
Assessoria Parlamentar

Programa é direcionado a alunos dos 5º anos do ensino fundamental, com temas
variados, como bullying e drogas; Banda da GC e Canil fizeram apresentações
A Escola Municipal Professor
Carlos Sodero, no bairro Boa Esperança, abriu ontem, 20, o ciclo
de formaturas do programa
Guarda Civil Educação é Prevenção (GCEP), desenvolvido pelo Pelotão Escolar da Guarda Civil, que
ministra aulas em escolas públicas municipais para alunos dos
5º anos do ensino fundamental
com temáticas variadas, como o
bullying, ciberbulying, drogas e
violência doméstica. A formatura de 53 alunos contou com apresentação da Banda José Romário de Oliveira França e do Canil, ambos da Corporação. A
melhor redação de cada turma
foi premiada durante o evento.
Durante a solenidade, a diretora Celine de Castro e a coordenadora da escola, Tatiani Berto Dias, agradeceram. “É o primeiro ano que somos beneficiados com este programa e ficamos
muito felizes que deu certo. As
educadoras do programa sempre
apresentam os temas com didática e domínio dos temas, de uma
forma totalmente adaptada para
as crianças”, explica Celine. “É
um ganho valoroso para as crianças e também para as famílias, que se sentem privilegiadas
pelos filhos terem tido esta oportunidade”, completa Tatiani.
O privilégio de ver a filha se
formar no programa estava claro no rosto de Tairine Freitas
Ribeiro, mãe de Tifane, que foi
a vencedora da melhor redação
de sua turma, o 5º B. “Ela gostou muito e nós também, porque as coisas que ela tinha dúvida, ela tirou durante nas au-

Divulgação

Na última terça-feira (14), o vereador Fabrício Polezi (Patriota) esteve
presente em palestra ministrada por Tarcísio Gomes de Freitas na Acipi

Comunidade escolar e GCMs do Pelotão Escolar e do Canil ao final da formatura de ontem, 20

las”, explica Tairine, que disse
que assuntos como sexo e drogas
eram difíceis de ser comentados
em família e que com os esclarecimentos feitos pelas educadoras,
pode conversar com a filha.
Isabella Silva Oliveira, a
vencedora de melhor redação
do 5º A, explicou que gostou
muito do programa de modo
geral. “Eu achei muito importante, legal, gostei muito, principalmente porque eu posso partilhar com outras pessoas”.
A coordenadora do Pelotão
Escolar, a GC Alice Silva, parabenizou as crianças e as famílias
e salientou que o sucesso do programa está calcado na troca de
conhecimento, que sempre acontece entre as guardas educadoras e as turmas, que partilham
conhecimento mesmo quando os
temas são os mais difíceis.
Além da entrega dos certificados e a premiação das melhores redações, a formatura foi
animada pela Banda da Guarda

Civil, que tocou o Hino Nacional, o hino de Piracicaba, o hino
da Guarda Civil e também as músicas Pra Sempre vou te Amar,
Eu só Quero um Xodó e Asa Branca, tirando o pessoal das cadeiras para dançar. O evento foi
encerrado com a apresentação
do Canil, que causou euforia
entre os formandos e também
às crianças dos terceiro e quarto anos que prestigiaram a demonstração da equipe da GC.
GCEP – Criado em 2012, o
GCEP é um programa do Pelotão Escolar da Guarda Civil que
ministra aulas em escolas públicas municipais para alunos dos
5º anos do ensino fundamental
com temáticas variadas, com
objetivo de passar informações
importantes que colaborem na
formação moral e ética dos estudantes. Dentre os temas que
são objeto das aulas, durante os
quatro meses de encontros semanais, estão o bullying, ciberbulying, drogas, violência do-

méstica, gravidez na adolescência, abuso sexual, vandalismo,
perigos da internet, dicas de segurança, trânsito e maus tratos
aos animais. Neste primeiro semestre alunos de cinco escolas
municipais, no total de 350 alunos, participaram das aulas.
Desde sua criação o programa foi aprimorado, com capacitação das guardas educadoras, que
realizaram pós-graduação e cursos envolvendo os temas trabalhados. Foram beneficiadas neste semestre as escolas municipais Professor Carlos Sodero, Professora
Antônia Benedita Eugênio, Antônia Jesuina Camillo Pipa, Professor Adolfo Basile e a Professora Vilma Leone Del Pogetto.
No próximo semestre serão
beneficiadas aproximadamente
400 crianças das seguintes escolas: Escola Municipal Prof. Décio
Miglioranza , Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa, Geraldo
Bernardino, Wilson Guidotti e
Professor Santo Granuzzio.

Na noite de terça-feira (14), o
vereador Fabrício Polezi (Patriota) participou de palestra promovida pela Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), com
o ex-ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas. Na ocasião, o parlamentar entregou um ofício que
solicita apoio na consolidação do
Programa Nacional das Escolas
Cívico-Militares em Piracicaba.
O evento faz parte da iniciativa da Acipi de abrir as portas de
Piracicaba aos debates em torno
das ações do Governo do Estado
de São Paulo. A entidade se coloca
como "meio de interlocução" dos
candidatos na Região Metropolitana de Piracicaba e os representantes da entidade prometem a participação de autoridades, empresários e da população.
Estiveram autoridades como
o ex-ministro Guilherme Afif Domingos, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, como

representante do prefeito Luciano
Almeida, o presidente da Acipi,
Marcelo Cançado, a presidente do
partido Patriota, Érica Gorga, o
comandante do 10º BPM/I, tenente coronel PM Alexandre
Bergamasco, o tenente coronel
PM Edgard Gaspar, bem como
os vereadores Laércio Trevisan
Jr. (PL), Ana Pavão (PL), Anilton
Rissato (Patriota), entre outros.
“O Estado se acomodou.
Tem muito potencial, é um estado que está na inércia da qual
precisa ser retirado. A gente
tem potencial para andar mais
rápido", disse o palestrante.
“Considero essa primeira vinda do ministro Tarcísio de extrema
importância. Piracicaba tem muito
a oferecer para o Estado de São
Paulo, por isso, aproveitei a oportunidade para solicitar, através de
um ofício entregue pessoalmente,
que ele nos ajude a consolidar o
Programa Escola Cívico-Militar em
Piracicaba”, afirmou Polezi.
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Reunião técnica para desenvolver
programas acontece hoje, dia 21
Divulgação

Câmara torna público o primeiro
livro de leis em Piracicaba
Exemplar representa a compilação de leis, resoluções e posturas, no período de 1892
a 1903; equipe técnica do Setor de Arquivo e Documentação cuida do acervo histórico

Reunião discutirá programas voltados à educação ambiental para Ibicatu

A Fundação Florestal, em
parceria com a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) e
Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental (GMEA), realiza reunião técnica para discutir possibilidades de desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental para a Unidade de Conservação Estação Ecológica Ibicatu (EEI). O encontro acontece na hoje, 21, às 14h,
na sala de reuniões da biblioteca da Fumep (Fundação Municipal de Ensino). O evento é
aberto ao público e aos interessados mediante inscrição.
Reunindo professores, técnicos e especialistas de instituições
de ensino, da Prefeitura, de
ONGs, entidades de classe e membros da sociedade civil, a ação
integra o calendário da Simapira
2022 (Semanas Integradas de
Meio Ambiente de Piracicaba).
O gestor da Estação Ecológica Ibicatu, professor Antonio
Álvaro Buso Júnior, explica que
a EEI teve seu Plano de Manejo
recentemente aprovado pelo
Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), criando oportunidades para desenvolvimento de pesquisa e atividades de
educação ambiental junto aos
produtores rurais da Zona de
Amortecimento e do Corredor
Ecológico. “A proposta é promover o desenvolvimento sustentável, a proteção do ambiente
natural, a realização de pesqui-

sas básicas e aplicadas e o desenvolvimento de programas
de educação conservacionista,
com a contribuição de instituições e da sociedade”, disse.
A programação da reunião
será dividida em três momentos:
o primeiro para apresentação da
Estação Ecológica, do plano de
manejo da unidade e da importância de programa de educação
ambiental em unidades de conservação. Em seguida, serão formados grupos de trabalho para diálogos sobre as possibilidades de
projetos e programas de educação ambiental para a EEI. Por
fim, no terceiro momento, serão
definidos os encaminhamentos
da reunião, a partir das ideias
surgidas nos grupos de trabalho.
O evento é aberto ao público e os interessados devem se
inscrever pelo formulário disponibilizado em https://forms.gle/
ZWYEgZtUMtPj6Be86. A programação completa da Simapira pode ser acessada no
site: https://sedema.wixsite.
com/sedema/semana.
SERVIÇO
Reunião técnica para elaboração dos Programas de
Educação Ambiental da Estação Ecológica de Ibicatu,
hoje, 21, às 14h, na sala de
reuniões da biblioteca da Fumep (avenida Monsenhor
Martinho Salgot, 560, Areão).
Inscrições: https://forms.gle/
ZWYEgZtUMtPj6Be86.

A Câmara Municipal de Piracicaba, mediante atuação de
equipe técnica, formada por servidores e estagiários, sob o comando da chefe do setor de Gestão de Documentação e Arquivo, Giovanna Fenili Calabria disponibiliza para consultas o teor
do primeiro livro de leis em Piracicaba, no período de 1892 a
1903, quando a cidade se pautava na formulação de suas principais legislações, que norteariam o crescimento da povoação.
Tanto a lei orgânica do município, quanto o regimento interno,
são datados do ano de 1892. No
artigo 68 o texto da lei determinava que "o secretário da Câmara
registraria nos atos do legislativo,
um livro especial, aberto, numerado e encerrado pelo presidente".
O livro, que contém 112
atos legislativos, também traz
informações a respeito de leis
sobre cemitérios e vacinação
obrigatória, além de outras áreas. Já em 1899, apareceu a lei
que proibia o comércio com morféticos (leprosos), que eram recolhidos no Hospital São Lázaro.

ACERVO - Documentos que
constituem a memória, o patrimônio e o legado do município e de
seu poder legislativo estão disponíveis e sob a guarda da Câmara Municipal de Piracicaba.
Através do sistema ATOM,
um software livre para descrição
de documentos, a Câmara cumpre uma de suas importantes
missões, a de promover a difusão dos materiais preservados
pela Casa, facilitando o acesso, a
pesquisa e contribuindo para a
conservação e construção da história e da memória de Piracicaba.
FUNDO - O acervo é constituído por fundos e coleções,
que podem ser acessados a partir de links. A organização em
níveis - série, subsérie e itens documentais - e as descrições foram feitas em conformidade
com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE).
CONSOLIDAÇÃO - A
compilação dos primórdios de
leis em Piracicaba também repercute na contemporaneidade, quando em 2008, mediante parceria com a Unimep (Uni-

Davi Negri

Giovanna Fenili Calabria, Juliana Ferreira da Silva,
Michelle Pecorari, Vanusa Bugin, Dayane Cristina Soldan

versidade Metodista de Piracicaba), a Câmara Municipal se
despontou como uma das primeiras cidades brasileiras no
processo de consolidação das
leis, totalizando no entorno de
cinco mil legislações que foram
reduzidas em áreas afins,
como educação, cultura, saúde, desenvolvimento social,
parcelamento de solo, além de

normas de edificação, código
de posturas e o tributário.
Na ocasião foram confeccionados seis mil exemplares
dos primeiros volumes da consolidação das leis, produzidos
para a distribuição gratuita a
escolas, associações, bibliotecas,
órgãos do Poder Judiciário e
outras instituições, não só de Piracicaba mas de todo o Brasil.

E VENTO

Piracicaba participa do projeto Make Music Brasil hoje, 21
Mais uma vez Piracicaba vai
participar do projeto Make Music Brasil, em alusão ao Make
Music Day, uma celebração musical que ocorre todo ano no dia
21/06. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran), em parceria com a empresa TUPi Transportes, abrirá espaço ao evento para duas apresentações no TCI (Terminal Central de Integração), às 9h30 e às
16h30, amanhã, terça-feira, 21/

06. O Brasil aderiu à iniciativa
global em 2017 e Piracicaba é palco desse movimento desde 2018.
Às 9h30 a atração será o grupo Batukando, do Instituto Formar, com um show de percussão
alternativa. Já às 16h30, o TCI receberá o duo de flauta e saxofone
com Jéfferson Calderan e Marlon
Kayky. Além do TCI, a Semuttran,
em parceria com a APEAO (Associação Piracicabana das Empresas
de Auto Ônibus), que administra
o Terminal Rodoviário, também
abre seu hall para a música. Desta

forma o grupo Batukando se apresentará também na rodoviária, às
10h40, após a apresentação no TCI.
Outras atrações ocorrem
por toda a cidade e podem ser
conferidas pela agenda do evento no Instagram (@piracult).
O EVENTO – O Make Music Day e´ uma celebrac¸a~o
musical que ocorre sempre no
dia 21/06. Lanc¸ada em 1982,
na Franc¸a, como a Fe^te de la
Musique, e´ realizada em mais
de 1.000 cidades em 120
pai´ses, sempre no mesmo dia.

Diferente de um festival de
mu´sica tradicional, o Make
Music Day e´ aberto a todos
que desejam participar. Todo
tipo de mu´sico, jovem ou idoso, profissional ou amador, de
qualquer estilo musical pode
contribuir por meio de lives digitais, aulas ou shows em varandas, janelas ou calçadas. O
importante é compartilhar a
mu´sica com o próximo, sejam
eles amigos, familiares, vizinhos ou desconhecidos. A participação no evento é gratuita.
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Sorriso Cidadão retoma ações
de saúde bucal em escolas
Creche São Vicente de Paulo tem 520 alunos e é a primeira a receber o trailer
odontológico; meta é atender mais de 5.800 crianças até o final deste ano
Na manhã de ontem, 20, as
ações de saúde bucal do Programa Saúde na Escola (PSE), da Prefeitura de Piracicaba, foram complementadas por meio do projeto
Sorriso Cidadão do Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba e Região, que voltou a realizar atividades de saúde bucal em 23 escolas
municipais com crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. A primeira unidade a
receber o projeto é a Creche São
Vicente de Paulo, que disponibilizará o atendimento a 520 crianças até o próximo dia 08/07. A
meta é atender mais de 5.800 crianças até o final deste ano.
No início dos trabalhos do
trailer do Sorriso Cidadão, participaram das atividades os secretários de Saúde, Filemon Silvano,
de Educação, Bruno Roza, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Wagner da Silveira (Juca),
além da coordenação de Saúde
Bucal vinculada à Secretaria de
Saúde e os diretores e professores
da escola municipal. “Vimos as
crianças partilhando um momento importante, vendo a saúde bucal como coisa importante em sua
vida. Este trabalho vem em muita
boa hora e vai atender aquela demanda que ficou suspensa devido
à pandemia”, destacou Filemon.
O secretário de Saúde também
lembrou a importância PSE e da
parceria entre as Secretarias de
Saúde e Educação. “O Programa
Saúde na Escola tem esse objetivo
de promover a troca de informações entre as escolas e unidades
de saúde sobre as condições de
saúde dos estudantes da rede
municipal, reforçando ações de
prevenção a agravos à saúde e
ampliar o alcance e impacto dessas ações do poder público junto
às crianças e suas famílias”.
Conforme explica a coordenadora da Saúde Bucal, Fernanda
Bado, das 88 escolas municipais

Isabela Borhgese

Primeiras crianças atendidas com o retorno do Sorriso Cidadão são da creche São Vicente de Paulo

aderidas ao PSE, o trailer será responsável, inicialmente, por 23 escolas municipais, sendo 19 de educação infantil e 4 de ensino fundamental 1, e assim que estas escolas forem finalizadas, outras
poderão ser incluídas nesta atividade. Na escola, as crianças serão avaliadas e tratadas pela equipe de profissionais do trailer. “Devemos promover a saúde bucal
desde a infância e a escola é uma
grande parceira nesta missão. O
Trailer Sorriso Cidadão representa uma importante complementação ao Serviço Odontológico Municipal, já que atuará nas escolas
vinculadas a Unidades de Saúde
que não possuem dentistas/equipes de saúde bucal”, disse.
"É importante realizarmos
essa conscientização nas crianças
desde cedo sobre a importância
da saúde bucal. Após dois anos
parados por conta da pandemia,
essa parceria é essencial para que

passem por uma avaliação, garantindo, preventivamente, o bemestar de todos os alunos. Nesse
projeto, especificamente, serão
atingidos quase 5.800 dos matriculados na Rede Municipal de
Ensino", pontua o secretário Municipal de Educação, Bruno Roza.
O Trailer Odontológico Sorriso Cidadão completou este mês 8
anos de atividade com mais de 60
mil atendimentos. O projeto é do
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região,
em parceria com a Hyundai Motor Brasil e empresas sul-coreanas
instaladas no Parque Automotivo.
De acordo com o presidente do
sindicato, Wagner da Silveira, o
Juca, o programa Sorriso Cidadão
tem como missão prevenir e promover saúde bucal em prol do cidadão. “Estamos felizes com a retomada da parceria que visa o
bem da população, principalmente das crianças. O Sorriso Cida-

dão é uma ação social que tem
feito a diferença na vida das pessoas por onde ele passa, pois é
mais que um atendimento odontológico, é envolvimento e interação entre escolas, crianças, comunidades, instituições, prefeituras
e a equipe do projeto”, completou.
O trailer é equipado com um
moderno consultório odontológico em seu interior, contando com
compressor próprio, raio-x, autoclave, fotopolimerizador, dentre
outros. Diversos tipos de tratamentos, como orientações de higiene oral, técnicas preventivas, restaurações, raspagem de tártaro,
profilaxias, endodontia e pequenas cirurgias, são realizadas.
Dentro do cronograma do
Sorriso Cidadão, a próxima unidade escolar municipal a receber
suas atividades é a EMEI e EMEIF
Francisco Correa, no bairro
Jardim São Paulo e deverá atender cerca de 635 estudantes.

D EMANDAS

Vereadora participa de Plenária do Orçamento Participativo
Na terça-feira (14), a vereadora Rai de Almeida (PT) participou da Plenária do Orçamento Participativo (OP) da Região
Sul, que aconteceu no Centro
Cultural Sebastião da Silva Bueno – “Nhô Serra.” Essa plenária aconteceu para que fosse realizado o recebimento das demandas da região e contou com
a participação de diversas lideranças e moradores. As demandas foram lidas e entregue aos
representantes da Prefeitura.
Na ocasião, a vereadora
Rai fez um panorama geral sobre as dificuldades que a cidade vem enfrentando na área da

saúde, em especial com relação
aos médicos. Rai sugeriu ainda que, nestes encontros do
OP, o Executivo apresente um
relatório e uma prestação de
contas do ano anterior, para
que a população fique ciente do
andamento das demandas que
foram a ele apresentadas.
A vereadora sugeriu, também, que se tenham representantes das secretarias nas plenárias,
ou os próprios secretários e secretárias, pois muitas dúvidas são levantadas com assuntos diversos e
seria uma oportunidade para dar
esclarecimentos à comunidade e
colher dela outras demandas.
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Plenária foi no Centro Cultural Sebastião da Silva Bueno “Nhô Serra"

Selo postal marca os
100 anos da obra “Ulysses”
Os Correios lançaram, na
quinta-feira (16), a Emissão Postal Comemorativa “Série Relações Diplomáticas: Brasil – Irlanda – Centenário da primeira
publicação da obra Ulysses". O
lançamento ocorreu em evento
na residência oficial do embaixador em Brasília/DF, Sr. Seán
Hoy, que recepcionou o presidente dos Correios, Floriano
Peixoto, o cônsul geral da Irlanda, Eoin Bennis, entre outros
convidados e autoridades.
A data escolhida, conhecida internacionalmente como
“Bloomsday", homenageia o protagonista do romance modernista
“Ulysses”, que completa 100 anos
de leituras e discussões. Em suas
quase 900 páginas, o escritor irlandês James Joyce retrata a saga
de Leopold Bloom por diversos
pontos de Dublin, capital irlandesa, no dia 16 de junho de 1904.
Inspirada em episódios da
“Odisséia” de Homero, o texto
marcou o modernismo literário
com seu humor irreverente, uso
da técnica de “fluxo-de- consciência” e mudanças de estilos.
Não por acaso, o livro se consagrou como uma das mais relevantes composições em prosa
de língua inglesa de todos os
tempos e uma das mais importantes obras do século XX.
O centenário da publicação
coincide, também, com o nascimento do Estado Irlandês independente - que ocorreu após a
transferência simbólica de poder
do Governo Britânico para a Irlanda, em 16 de janeiro de 1922,
duas semanas antes da publica-
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ção do romance -, e com o bicentenário de independência do Brasil.
Além disso, as duas nações
também compartilham outros vínculos históricos relevantes, como
o casamento entre a irlandesa
Narcisa Emília O' Leary e José Bonifácio de Andrada, um dos fundadores de independência brasileira; a visita de Dom Pedro II à
Irlanda em 1877; o trabalho do
irlandês Roger Casement, que fez
campanha pelos direitos das comunidades indígenas na região
Amazônica; e a dedicação de décadas de missionários irlandeses,
que continuam servindo e apoiando comunidades em todo o Brasil.
SELO – Criada pelo designer
Daniel Effi, a arte da folha traz,
ao fundo, o mapa de Dublin, com
as localidades onde ocorrem os
episódios da obra de James Joyce.
Em jogo tipográfico, o selo em verde e laranja - cores da bandeira
da Irlanda - destaca a expressão
"Ulysses 100 Anos" e os dizeres
"Yes", última palavra do romance.
Com tiragem de 64 mil selos e valor
facial de R$ 2,60 cada, esta emissão está à venda na loja virtual e
nas principais agências do País.

GERIÁTRICAS

Luciana Paula promove encontro
de mulheres com arrecadação
Com a proposta de promover um encontro de mulheres
para networking, confraternização e ação solidária, a jornalista,
apresentadora e influenciadora
digital Luciana Paula, por meio
da Addora Assessoria de Mídia
e Eventos promove mais uma
edição do projeto Empreendedoras Conectadas, no dia 28 de junho (terça-feira), a partir das
18h30, na Casa Videira. O evento
arrecadará fraldas geriátricas tamanhos G e GG para serem doadas à entidades de Piracicaba.
Luciana Paula comenta sobre a importância de ações para
impactar a sociedade. “Buscamos
agir em diferentes frentes para
construir um mundo melhor.
Isso começa pelo apoio ao desenvolvimento feminino e por iniciativas de solidariedade. O Empreendedoras Conectadas é uma
noite marcada por networking,
com empresárias de credibilidade e marcas excelentes. É um momento para confraternizar e
construir pontes”, afirma.
Com as vagas esgotadas, a
programação contará com apresentações musicais de Kaline
Volpato. O evento tem patrocínio cultural da Encantti Super-

Douglas Bertazzoni

Luciana Paula realiza
mais uma edição da
Empreendedoras Conectatas

mercado de Cosméticos, Sheroly
Cuani Estética de Resultados,
EvoLaser Piracicaba, Magalu Piracicaba (rua. Gov. Pedro de Toledo, 1120), Joiart - Alianças,
Jóias e Relógios e Rubi - Ótica e
Relojoaria. Participam como parceiros: Aline Aragon Fotografia,
Amanda Oliver Doces, Kaline Volpato, Le Noblesse, Remp Manu Fotos e Vídeos e Rossini Acrílicos
e cerimonial de Patrícia Polla e
Engenho da Notícia Comunicação
Integrada. O apoio cultural é do
deputado Alex de Madureira.

E ST
ADO
STADO

Mais de 3,3 milhões de veículos
circularam pelas rodovias de SP
A Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a ARTESP –
Agência de Transporte do Estado
de São Paulo - e o DER – Departamento de Estradas de Rodagem registraram a circulação de mais
de 3,3 milhões de veículos durante o feriado de Corpus Christi, de
15 a 19 de junho. Nos principais
sistemas viários concedidos que
ligam a capital aos municípios do
litoral e do interior paulista foram
mais de 2,7 milhões de veículos:
Anhanguera-Bandeirantes, Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Raposo Tavares-Castello Branco, Sistema SAI (Anchieta/Imigrantes), e
Rodovia dos Tamoios. Já nas rodovias sob responsabilidade do
DER, foi registrado o movimento
de mais de 653.475 mil veículos.
O monitoramento de toda a
operação nas rodovias sob concessão foi realizado a partir do
Centro de Controle de Informa-

ções (CCI) da Agência, de onde é
possível acompanhar o tráfego
em tempo real, por meio de câmeras (CFTV’S), telefones de
emergência (call box), aplicativos
de mensagens e redes sociais.
“A ARTESP e as concessionárias do programa rodoviário
do estado de São Paulo intensificaram os serviços de atendimento aos usuários durante o
feriado Corpus Christi. Com o
aumento do tráfego durante o
feriado, a ARTESP promoveu diversos serviços para garantir a
segurança e conforto dos usuários”, explica Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP. Nos 11,1
mil quilômetros de rodovias concedidas foram registrados quase
10 mil atendimentos aos usuários, destes 931 de atendimento préhospitalar (APH), 4.492 atendimentos de guincho e foram acionados 4.536 socorros mecânicos.
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VILA CRISTINA

Moradores fazem limpeza
da praça ao lado de centro
Assessoria Parlamentar
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Fussp e Asscoper se unem em
campanha para arrecadação
“Temos uma demanda muito grande de pessoas que necessitam de fraldas geriátricas,
em especial nos tamanhos G e EG”, destaca Andréa Almeida, presidente do Fussp

População decidiu realizar a limpeza, após seis meses de espera

Sem receber a devida atenção
da Prefeitura, moradores das imediações do Centro Comunitário do
Vila Cristina aproveitaram o final
de semana prolongado para fazer
a limpeza da pracinha localizada
ao lado do prédio, na avenida Raposo Tavares, com a rua David
Gomes da Silva. A presidenta do
Centro Comunitário, Delvita
Rodrigues, conta que a população decidiu colocar a mão na
massa porque há mais de seis
meses que era solicitada a limpeza da área junto à Prefeitura.

Segundo ela, como a praça
não tinha condições de uso, resolveu fazer a limpeza, trabalho que contou com a participação de um grupo de moradores. Apesar da praça estar limpa, agora, a presidenta do Centro Comunitário diz que ainda
falta a colocação de lixeira no
local, assim como a necessidade de ser reestabelecido o sistema de iluminação, uma vez
que a noite o espaço fica totalmente escuro, e, consequentemente, sem condições de uso.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Central de Projetos
do Fundo Social de Solidariedade (Fussp), iniciou ontem, 20,
campanha de arrecadação de
fraldas geriátricas focada nos
condomínios residenciais e comerciais da cidade. A ação é realizada em parceria com a Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais de Piracicaba e Região (Asscoper).
A campanha é destinada a
moradores e funcionários dos
condomínios participantes,
com o objetivo de estimular a
doação de fraldas geriátricas,
um dos itens mais necessários
para idosos que vivem em situação de vulnerabilidade.
“Temos uma demanda
muito grande de pessoas que
necessitam de fraldas geriátricas, em especial nos tamanhos
G e EG. Por isso, essa campanha se faz necessária para que
consigamos realizar esses atendimentos. As fraldas geriátricas
são um dos itens que mais pre-

cisamos e que menos recebemos,
portanto, há uma urgência em
receber essas doações. Contar
com a parceria da Asscoper, com
o apoio dos condomínios da cidade, vai ser de fundamental
importância”, destaca Andréa
Almeida, presidente do Fussp.
Atualmente a Central de
Projetos conta com a demanda
mensal de 376 inscritos, mas
consegue atender apenas cerca
de 100. Em geral são atendidas
pessoas maiores de 60 anos em
situação de vulnerabilidade.
“A importância do cidadão
aderir à campanha é vital para
nós, enquanto Fundo Social, porque a demanda é alta e tivemos
um aumento na procura por fraldas geriátricas. Então sempre
fica uma demanda reprimida. A
meta dessa campanha é ampliar
as doações para atender o maior
número de pessoas possível”, enfatiza Cássia Tonin Deltio, assistente
social da Central de Projetos.
Os condôminos que desejam doar devem procurar o
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Campanha de arrecadação de fraldas geriátricas é focada
em condomínios residenciais e comerciais de Piracicaba

síndico de seu condomínio, que
fornecerá as orientações. Cada
condomínio conta com sua própria caixa e o Fussp fará o recolhimento posteriormente.
Vale ressaltar que mesmo fora
da campanha, qualquer pessoa interessada pode doar pacotes de

fraldas geriátricas diretamente na
Central de Projetos, que funciona
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 11h e das 13h às 15h, na rua
Professor José Rosário Losso,
946, Jaraguá. Quem não puder
ir até a Central basta entrar em
contato pelo telefone 3422-9677.

L OTEAMENTO

Ampliação de itinerário atenderá Vereadora organiza reunião
famílias no Alto do São Francisco sobre o empreendedorismo
Assessoria Parlamentar

SÃO JOÃO
A atual conjuntura pós pandemia proporcionou a volta das
celebrações de São João mais tradicionais e os apostadores de
todo o Brasil têm mais um motivo para fazer sua festa junina
particular: a Quina de São João
2022 está chegando! De forma
geral, apostar na Quina de São
João é exatamente igual a fazer
a sua aposta para um jogo regular: você só precisa escolher de
cinco a 15 dezenas entre as 80
disponíveis no volante. Para levar o prêmio principal para
casa, é preciso acertar as cinco
dezenas sorteadas, fazendo a
Quina. Mas se fizer a Quadra
(quatro acertos), o Terno (três
acertos) ou o Duque (dois acertos), também tem premiação.
TEM QUE SAIR
A grande vantagem da
Quina de São João é que ela
simplesmente não acumula. Os
R$ 200 milhões terão dono
após o sorteio, mesmo que ninguém acerte as cinco dezenas
sorteadas, pois o prêmio automaticamente passa para os
vencedores da Quadra, e assim em diante. Ainda assim,
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as chances de ganhar são as
mesmas de um sorteio regular:
com a aposta simples, que é a
de cinco dezenas, você tem 1
chance em mais de 24 milhões
de levar o prêmio principal para
casa. Achou difícil? Eu tenho
a solução: bolões com 15 dezenas as chances de acerto são
de 1 para 8.005 apenas. Saiba
mais no you tube (lotérica copa
70) ou no zapp 19 994.410488
LIXO
O americano Cedric Jackson
conseguiu recuperar dois bilhetes de loteria premiados que ele
tinha jogado no lixo no estado
da Geórgia (EUA).Ele disse que
não tinha percebido que havia
ganhado US$ 10 mil (R$ 50 mil).
Após perceber que os bilhetes
eram premiados, Jackson, que
vive em Rome, na Geórgia, retornou à loja de conveniência e
vasculhou a lata de lixo para
tentar encontrá-los, mas saiu da
loja de mãos vazias. No entanto
o funcionário da loja de conveniência lembrou que ele tinha
jogado os bilhetes em uma lata
de lixo dentro da loja. Em seguida, avisou que tinha encontrado os bilhetes premiados.

Segundo Anilton Rissato, ampliação de itinerário contemplará
cerca de 58 famílias no Altos do São Francisco

A ampliação do trajeto da linha de ônibus 402, que atende o
bairro Altos do São Francisco, foi
anunciada ao vereador Ailton
Rissato (Patriota) pela secretária municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte,
Jane Franco Oliveira, em reunião realizada no último dia 14.
Segundo o parlamentar, que
solicitou à titular da pasta a ampliação do itinerário, em um prolongamento do bairro que abrange as ruas Pastor Albanir Alves
de Assis, Ivone Maria Botene Us-

berti e rua Henrique Manoel Usberti, cerca de 58 famílias não
eram atendidas pela linha 402.
O vereador informou que, sem
o ônibus, os moradores são obrigados a percorrer certas distâncias à pé, inclusive à noite e em períodos chuvosos, trazendo insegurança e medo para a população.
“A região do bairro Altos do São
Francisco está em constante crescimento e, com isso, torna-se cada
vez mais necessário melhor a linha
de ônibus para atender a demanda”, destacou Anilton Rissato.

Rai durante encontro com moradores do loteamento Sant’Anna

A vereadora Rai de Almeida (PT) esteve na última terçafeira (14) na comunidade do loteamento Sant´Anna em reunião com moradores, a gestora
de Projetos e Empreendimentos
Femininos e Inclusão Produtiva do Sebrae, Débora de Paula
Rodrigues e a gestora de Projetos Humanitários da Fundação
Rotary, Ana Lúcia Amstalden.
Esse encontro foi solicitado pelos moradores para tirar
dúvidas sobre as possibilidades de ações visando autonomia financeira, empreendedo-

rismo, formas de gestão e outras questões que possam ser
implantadas pela comunidade.
Débora apresentou uma proposta de curso inicial de empreendedorismo pelo Sebrae para que os
moradores possam se iniciar nesse
tema e, consequentemente, optarem
pelas melhores formas de gestão
que atendam suas necessidades.
O curso será oferecido gratuitamente e contemplará homens e
mulheres, com duração de uma
semana, cabendo à comunidade o
chamamento dos interessados para
que a atividade possa acontecer.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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
-----------------------------------------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

DISTRATO SOCIAL
A empresa AVH - Associação Vida Humana CNPJ: 15.705.347/
0001-07 sito a Rua Moraes Barros, 1919 - sala 06 - Bairro Alto,
Piracicaba-SP, declara para os devidos fins o encerramento de
suas atividades, em 18/04/2022, conforme distrato social.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS
DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PIRACICABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, observando todas as cautelas necessárias em função da pandemia do corona vírus, O SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DE PIRACICABA, por seu presidente abaixo assinado,
convoca os associados quites e em pleno gozo de seus direitos
sindicais e todos os integrantes da categoria profissional dos
setores do papel e celulose, papelão ondulado, embalagens de
papel e papelão e artefatos de papel, representativo de todas
categoria do 11º grupo da CNTI, representados pelo Sindicato, a
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se
no dia 29 de junho de 2022, em sua sede social, na Rua Santo
Antônio, 480, 482, centro de Piracicaba, estado de São Paulo, as
16 horas em primeira convocação, e não havendo número legal
às 17 horas em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e votação
do balanço financeiro do exercício de 2021, relatório da diretoria
das principais ocorrências de 2021 e respectivo parecer do conselho fiscal; 2) Outros assuntos de interesse dos associados.
Piracicaba, 20 de junho de 2022
EMERSON MACHADO CAVALHEIRO
PRESIDENTE
OBS: EDITAL ENCONTRA-SE FIXADO NA SEDE E SEDE CAMPESTRE
DO SINDICATO E LOCAIS DE TRABALHO.
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FALECIMENTOS
SRA. VANIA APARECIDA MONTEIRO RABELO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 57 anos,
filha do Sr. João Batista Rabelo, ja falecido e da Sra. Maria
Ancila Monteiro Rabelo. Deixa
mãe, irmãos, sobrinho, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje às 09h00 no Cemitério
Municipal de Rio das Pedras
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSEBEL CREUSA ANIBAL DO PRADO faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 71 anos, filha
dos finados Sr. Abilio Anibal e
da Sra. Josefina Alves de Oliveira Anibal, era casada com
o Sr. Estevam do Prado; deixa
os filhos: Renata do Prado, casada com o Sr. Marco Marques
e Rogerio do Prado. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARCIA REGINA BRAGA
SCHMIDT faleceu dia 18 p.p.,
nesta cidade, contava 76 anos,
filha dos finados Sr. Nelson Braga e da Sra. Aracy Marcondes
Braga, era viúva do Sr. João
Sergio Schmidt, deixa os filhos:
Nelson Luis Braga Schmidt,
casado com a Sra. Adriana Rubio Schmidt; Gustavo Jose Schmidt, casado com a Sra. Sonia
do Prado de Oliveira; Wilian
Sergio Schmidt e Marcia Juliana Schmidt. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia
18 p.p., tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório da Saudade, sala “07” para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FRANCISCO MONTEBELO
faleceu dia 18 p.p., na cidade
de Rio das Pedras/SP, contava

76 anos, filho dos finados Sr.
Otavio Montebelo e da Sra. Pascoa Baraldi, era casado com a
Sra. Idacir Sturaro Montebelo;
deixa os filhos: Raquel Montebelo; Mauricio Jose Montebelo e Roger Montebelo. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 14h00 do
Velório Municipal de Rio das
Pedras/SP para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE EDUARDO SCHIEVANO faleceu dia 18 p.p., nesta
cidade, contava 73 anos, filho
dos finados Sr. Silvio Schievano e da Sra. Helia Urchiuzi
Schievano, era casado com a
Sra. Madalena Fogaça Schievano; deixa os filhos: Allan Schievano, casado com a Sra. Glaucia Alves Schievano; Allex Schievano e Alisson Schievano. Deixa os netos: Leonardo e Lorenzo, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. HUMBERTO RAMOS DE
SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 64
anos, filho dos finados Sr.
Geraldo Ramos de Souza e
da Sra. Santa Nunes de Souza; deixa os filhos: Viviane
Cristina Souza e Souza, casada com o Sr. Vanderlei de Jesus Santos Souza; Gisele
Ramos de Souza e Carla Daiane Souza de Moraes, casada com o Sr. Flavio Andre de
Moraes. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA BOVI
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos
finados Sr. Baptista Bovi e da
Sra. Anna Maria Maistro. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FLOR DE LIS GRISOTTO
BLUMER faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 90 anos,
filha dos finados Sr. Egydio Grisotto e da Sra. Virginia Zanin,
era viúva do Sr. Israel Blumer;
deixa os filhos: Raul Pascoal
Blumer, casado com a Sra. Solange Groppo Blumer; Rosangela Blumer Barbosa de Godoi,
casada com o Sr. Lourival Barbosa de Godoi Filho e Raquel
Blumer Bonilha, casada com o
Dr. Paulo Tadeu Canto Bonilha.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade sala 06, para o Crematório Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO PEREZ faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados
Sr. José Perez e da Sra. Francisca Sanches. Deixa sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 16h30 do
Velório da Saudade sala 03, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ ROBERTO ORLANDO
faleceu dia 18 p. p., na cidade
de São José do Rio Preto – SP,
contava 79 anos, filho dos finados Sr. Mario Orlando e da Sra.
Julieta de Sá Orlando, era casado com a Sra. Silvia Elena dos
Santos Peternelli; deixa as fi-

lhas: Roberta Blanco Orlando,
casada com o Dr. Ricardo Tedeschi Matos e Vanessa Blanco Orlando Casanti, casada
com o Sr. Plinio Dorival Casanti
Junior. Deixa as netas: Maria
Gabriela, Maria Carolina, Maria
Clara, Sophia, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada anteontem, às 15h30 no Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CLAUVINO FORTUNATO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 78 anos, filho dos finados Sr. Antonio Fortunato e da
Sra. Venina de Moura. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 15h00 no Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JANAINA CINTIA DE ARRUDA BARBOSA SILVA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filha dos finados
Sr. Benedito Luiz Barbosa e da
Sra. Inês de Lourdes Romão
Barbosa, era casada com o Sr.
Marcio Gabriel da Silva; deixa o
filho: Vinicius Gabriel da Silva,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
09h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª LYGIA VICTALINA PENTEADO DOS SANTOS PERES
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos
finados Sr. Manoel Firmino dos
Santos e da Sra. Euphrosina da
Silva Penteado, era casada com
o Sr. Waldemar Peres; deixa os
filhos: Eufrosina Maria Penteado dos Santos Peres; Leonor
Penteado dos Santos Peres e
Waldemar Peres Junior. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o fé-

retro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 03 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DALVA RAYMUNDO
DECHEN faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 71 anos,
filha dos finados Sr. Epaminondas Raymundo Filho e da Sra.
Libera Spada Raymundo, era
viúva do Sr. Antonio Dechen
Neto. Deixa irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 07 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA MILANEZ TORRES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 93 anos, filha dos finados Sr. Jose Milanez Filho e da
Sra. Antonia Sandrona, era viúva do Sr. Floriano Torres; deixa
os filhos: Floriano Jose Torres,
já falecido e Antonio Carlos Torres, casado com a Sra. Claudia
Modesto de Paula. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 09h00 no
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALVARO CASTELANI NETTO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 59 anos, filho do Sr. Idalicio Castelani, já falecido e da
Sra. Dirce Farinha Castelani;
deixa o filho: Victor Foroni Castelani. Deixa demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem
às 10h30 no Crematório Unidas
– Bom Jesus, na cidade de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO JOÃO STANGHERLIM faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava
70 anos, filho dos finados Sr.
Primo Stangherlim Filho e da
Sra. Antonia S. Stangherlim, era

casado com a Sra. Ana Maria
Cardozo Stangherlim; deixa os
filhos: Adriano Cardozo Stangherlim, casado com a Sra. Juliana N. Furlan e Alessandro
Cardozo Stangherlim, casado
com a Sra. Patricia Dorigon
Stangherlim. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório Memorial, sala
“01” na cidade de São Pedro/
SP, para o Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro/SP,
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ LEMES SOARES faleceu ontem, na cidade de Capivari/SP, contava 75 anos, filho
dos finados Sr. Adão Soares
dos Santos e da Sra. Maria Lemes dos Santos, era casado
com a Sra. Maria Antonia de Oliveira Soares; deixa os filhos:
Camila de Oliveira e Hugo Alexandre. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “01”, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RUBENS DONIZETE DE CARVALHO faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos
finados Sr. Lazaro Messias de
Carvalho e da Sra. Augusta Nunes da Silva, era casado com a
Sra. Elisabeth Pereira de Carvalho; deixa os filhos: Clayton Silva Carvalho, casado com a Sra.
Aparecida Rezende dos Santos
Carvalho; Claudio Alexandre de
Carvalho, casado com a Sra.
Mirian; Guilherme Henrique de
Carvalho; Cibele Cassia de
Carvalho e Felipe Henrique de
Carvalho. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16:30
da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR CÍCERO JOSÉ DA SILVA faleceu dia 18pp na cidade de
Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva da Sra. Maria Lourdes de Lima. Era filho do finado
Sr. José luiz da Silva e da Sra.
Maria Dominga de Jesus. Deixa as filhas Maria de Fátima da
Silva Lima e Ivoneide Pessoa
de Medeiros. Deixa 5 netos e 4
Bisnetos demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 19pp às 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Vila Rezende - sala 2, seguindo para o cemitério Municipal de Vila Rezende, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SRA. SILVANDIRA GONÇALVES
DOS REIS faleceu 18pp na cidade de Rio das Pedras, aos
83 anos de idade e era filha do
Sr. Luiz Gonçalves dos Reis e
da Sra. Germinia Florencia da
Silva Reis, falecidos. Deixa os
filhos: Marcio Gomes Reis,
Marcelo Gomes Reis, Sandra
Cristina Gomes Reis casada
com Sergio Marconato, Joelma
Gomes Reis, Sueli Ferreira da
Silva, Marilene Ferreira da Silva casada com Eliseu Ferreira
da Silva e Urbano Ferreira da
Silva casado com Lucia França. O seu sepultamento deuse dia 18pp ás 16:00 , saindo
a urna mortuária do Velório,
seguindo para o Cemitério
municipal, onde foi inumada
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JURANDIR FRANCISCO DA
SILVA faleceu no dia 15pp na

cidade de Piracicaba aos 74
anos de idade Era filho dos finados Sr.Horacio da Silva
Reis e da Sra.Maria Vitoria
Reis .Era casado com Sra.
Maria Jose Martim .Deixa a filha .Gerusa Aparecida da Silva .Deixa parentes e amigosO
seu corpo foi transladado para
a cidade de Santa Maria da
Serra e o seu sepultamento
deu se dia 16pp ás 12:00 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 FUNERIAS )
SR. WILSON DO CARMO GODOY faleceu dia 18pp na cidade de Piracicaba, aos 66 anos
de idade e era casado com a
Sra. Sandra Helena Carraro
Godoy. Era filho do Sr. Paulo
Luiz de Godoy e da Sra. Maria
do Carmo de Godoy, falecidos.
Deixa as filhas: Vanessa Cristina Godoy Mendes casada
com Ricardo Gonçalves Mendes e Danubia Fernanda Godoy Paro casada com Paulo
Henrique Paro. Deixa também
03 netos. O seu sepultamento
deu-se dia 19pp ás 14:00 ,
saindo a urna mortuária do
Velório, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIVA BRANDINO faleceu
17pp na cidade de São Pedro
aos 81 anos de idade.Era filha dos finados Sr.José Brandino e da Sra.Isaurina Rodri-

gues Silva.Deixa os filhos: Juarez Marcilio As Soares casado com Andréa Campos Soares, Joedes aparecido Soares
casado com Rosa Maria Soares, Benedito Donizete Soares
casado com Roseli Soares,
José Antonio Soares casado
com Benedita Soares, Terezinha Joceli Soares dos Santos
casada com José Messias
dos Santos e Ezequiel Silveira Lopes casado com Josiane. Deixa netos, bisnetos, tataraneta e demais parente e
amigos .O seu sepultamento
deu se dia 17pp ás 16:30 h
saindo a urna mortuária do
Velório memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumada em jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. FERNANDO COSTA PEREIRA faleceu dia 19pp na cidade
de Piracicaba, aos 40 anos de
idade e era casado com a Sra.
Malu Fernanda Camoleze Lungatto. Era filho do Sr. Francisco
de Assis Pereira e da Sra. Sueli
Santana Costa. Deixa as filhas:
Sophia Maria Lungatto Pereira
e Bianca Aparecida Lungatto
Pereira. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 19pp ás 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 02, seguindo para o cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CARMITA AUGUSTA FERREIRA LIMA faleceu dia 19pp na
cidade de Piracicaba, aos 82
anos de idade e era casada
com o Sr. Bernardo Oliveira
Lima. Era filha do Sr. João Antonio Ferreira e da Sra. Joana Augusta Ferreira, ambos falecidos. Deixa os filhos: Maria Aparecida Ferreira Lima Barck, Izabel Ferreira Lima, Antonio Carlos Lima, já falecido, Marta Ferreira Lima, João Ferreira Lima,
Mirian Ferreira Lima, Elias
Ferreira Lima, já falecido, Rute
Ferreira Lima Lario, Diná Lima
Garcia, Eliseu Ferreira Lima,
Josué Ferreira Lima. Deixa
genros, noras, netos, Bisnetos
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se dia
20pp as 15:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Vila
Rezende sala 2, seguindo
para o cemitério Municipal de
Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ELENY SMANIOTTO FERNANDO (FRANHANI) faleceu
dia 19pp na cidade de Piracicaba aos 88 anos de idade e
era viúva do Sr. Antonio Franhani. Era filha do Sr. José
Maria da Luz Smaniotto e da
Sra. Maria Rosa Menuchelli,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Edilene Franhani Fernando de Souza casado com
Rinaldo Antonio de Souza, Elenice Franhani Fernando Satollo casada com Adalberto Satollo, Edna Franhani Fernando
Melega casada com Edson
Melega, Marta Franhani Fer-

nando Neves casada com Silas Neves e Edson Antonio Franhani Fernando. Deixa netos e
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se dia
20pp as 13:00hs, saindo a urna
do Velório da Saudade sala 04,
seguindo para o cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA INEZ GIMENEZ faleceu dia 19ppna cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era filha do Sr. João Antonio Gimenez e da Sra. Anair Azzini, ambos falecidos. Deixa as
filhas: Junia Valéria Gimenez
Sansigolo e Jeisa Vanesca Gimenez Sansigolo. Deixa netos
e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se
dia 20pp hoje as 10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 06, Seguindo para o cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ QUARTAROLO faleceu dia 20 na cidade de Piracicaba, aos 99 anos de idade
e era viúvo da Sra. Joanna
Correia da Silva Quartarolo.
Era filho do Sr. João Quartarolo e Sra Congeta Chicheli,
ambos falecidos. Deixa os filhos: João Antonio Quartarolo
casado com Maria Helena
Quartarolo, Valdir Quartarolo
casado com Zelinda Lopes
Quartarolo, Natalio de Jesus
Quartarolo casa com Maria
Aparecida Ferro Quartarolo,
Isabel Concheta de Araújo casada com Janduir de Araújo,
Dirceu Aparecido Quartarolo,
José Pasqual Quartarolo, falecido, foi casado com Vânia Ferrante Quartarolo e Nadir Quartarolo, falecido, foi casado com
Maria Inês Cavalcante.Deixa:
Netos, bisnetos, tataranetos
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se dia
20 as 17:00 hs, saindo a urna

mortuária do Velório da Saudade - sala 2, seguindo para
o cemitério Municipal da Saudade, onde será inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE CRISTIANO PROSPERO faleceu 20 na cidade de piracicaba aos 71 anos de idade
e era viuvo da Sra. Ursolina Gracia Prospero. Era filho do Sr. Virginio Antônio Prospero e da Sra.
Tereza Mangineli, falecidos.
Deixou os filhos: Nilton Aparecido Prospero casado com
Vanderleia Prospero, José Reginaldo Prospero casado com
Andreia Prospero, Rita de Cassia Evaristo casada com Paulo Evaristo, Luzia Roque casada com Osmar Roque, Luiz
Fernando ,Prospero casado
com Rosangela Prospero e
Carlos Cesar Prospero casado com Celiane de Jesus Prospero. Deixa ainda netos e bisnetos. O seu sepultamento darse-a hoje as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do velório do
Cemitério de Vila Rezende –
sala 01, seguindo para a referida necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NADIR ALMEIDA DA GLÓRIA
faleceu dia 15pp na cidade de
Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Enid Micotti da Glória. Era filho do Sr.
Carlos José da Glória e Sra.
Mercedes de Almeida da Glória,
ambos falecidos. Deixa os filhos: André Micotti da Glória,
Eduardo Micotti da Glória, Ronaldo Micotti da Glória, Mariana
Micotti da Glória e Fábio Micotti
da Glória. Deixa: Netos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 16pp as
16:30 hs, saindo a urna mortuária do Parque da Ressurreição
- sala A, seguindo para o cemitério Municipal Parque da Ressurreição, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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