BRITO
Neste final de semana, a bola
da vez na área de repercussão foi
o radialista e empresário Edvaldo Brito, presidente do Partido
Avante, por conta das denúncias
que fez, e continua fazendo, em
torno de corrupção de pastores
no Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro
Milton Ribeiro, ligado ao centro
do poder do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Vem muito
comentário pela frente, ainda.
PROCON — I
A Prefeitura, por meio do Procon Piracicaba, fiscalizou 21 estabelecimentos na operação Festa
Junina, que ocorreu de 09/06 a
23/06, em 11 bairros. Dezesseis
dos comércios fiscalizados atendiam plenamente as normas do consumidor e cinco foram autuados.
O objetivo da operação foi verificar se as normas de proteção e de
defesa ao consumidor estão sendo respeitadas no município.
Edição: 12 páginas

DISCUSSÃO
Abertura da rua São José dividindo a praça José Bonifácio.
Esta será uma das discussões da
audiência pública convocada pela
Câmara de Vereadores no dia 6 de
julho, às 16 horas, no plenário do
legislativo. Iniciativa do vereador
Laércio Trevisan Júnior. O encontro está convocando diversos secretários municipais na intenção de
discutir ações relacionadas à manutenção e revitalização da praça
José Bonifácio. Além de estender a
rua São José (do Clube Coronel
Barbosa até o Poupatempo Estadual), a audiência discutirá diversos
outros assuntos, como a viabilidade de novo bolsão de estacionamento em frente ao Poupatempo.
Divulgação

FOTO DO DIA
O que não faltou domingo na
Praça José Bonifácio foi pré-candidato. Valdiza Caprânico (à esquerda) e o empresário Jorge Aversa (à direita) reuniram o deputado

Alex de Madureira (PL), os vereador Pedro Kawai (PSDB) e Gilmar
Rotta (PP), todos pré-candidatos
em outubro próximo. Momento
político cheio de sorriso. Ótimo.

Divulgação

JAPÃO NA PRAÇA
O cônsul do Japão em São
Paulo, Nakatanii Youshiyuki,
emocionado, conseguiu ler
em português sua saudação aos convidados da abertura da festa Japão na Praça ocorrida na Praça da Catedral no sábado. Ele foi

João Nassif

PROCON — II
Os bairros visitados na operação Festa Junina foram Terras
de Piracicaba, Vila Rezende, São
Dimas, Centro, Alto, Morumbi,
Higienópolis, Piracicamirim, Algodoal, Alemães e Dois Córregos. De
acordo com o Procon Piracicaba,
os estabelecimentos que foram
autuados apresentaram irregularidades como produtos expostos
sem os respectivos preços, falta do
Código de Defesa do Consumidor
e Código de Defesa do Consumidor
em local não visível. O procedimento de multa está em processo de elaboração e encaminhamento para a
Fundação Procon, em São Paulo,
que é responsável pela parte processual e posterior cobrança.

acolhido pelos organizadores e autoridades locais.
Na foto,com Pedro Mizutani, do Clube Nipo Brasileiro, o deputado estadual Alex
Madureira, o secretário da
Cultura, Adolpho Queiroz, e
o prefeito Luciano Almeida.

ACADEMIA PIRACICABANA DE LETRAS
Eleita no último sábado, em solenidade em sua sede, a nova
diretoria da Academia Piracicabana de Letras (APL). Na ocasião, Assembleia Geral deliberou sobre as questões administrativas e financeiras dos últimos anos e, por aclamação, elegeu a
diretoria para o triênio 2022/2055. Na foto, Vitor Vencovsky (pre-

sidente), Carmen Pilotto (Vice-presidente), Valdiza Capranico (2ª
secretária), Ivana Negri (1ª secretária), Raquel Delvaje (diretora
de acervo), Alexandre Neder (2º. tesoureiro), Waldemar Romano (Conselho fiscal) e Edson Rontani Júnior (1º tesoureiro). Ainda integram a diretoria: Cássio Negri e André Bueno Oliveira.

Educação: Prefeitura divulga os
locais das provas de concurso
Estão aptos a realizarem as provas 9.643 candidatos; posição mais
concorrida é a de professor de Educação Infantil, com 2.356 inscritos
Na última sexta (24), a Prefeitura de Piracicaba divulgou por
meio do Diário Oficial a convocação e os locais de prova do Concurso 02/2022 para diversas funções na Rede Municipal de Ensino. A avaliação é de responsabilidade da Fundação para Vestibular da Universidade Estadual
Paulista Júlio Mesquita Filho (Vunesp). As provas objetivas e de redação – para os cargos de professor – serão realizadas no próximo
domingo (03), em dois períodos,
com o fechamento dos portões às
8h30 no matutino e às 14h30 no
vespertino. Estão aptos a realizarem as provas 9.643 candidatos.
LOCAIS — Os candidatos
serão divididos em dez locais para
a realização das provas, sendo:
Blocos C, D, E e F da Faculdade
Anhanguera de Piracicaba e as
Escolas Estaduais Professor Elias de Mello Ayres, Professor Eduir Benedicto Scarpari, Dr. Jorge
Cury, Professor Augusto Saes,
Dr. João Conceição e Professora
Olívia Bianco. De acordo com o
edital, são contemplados sete cargos, sendo divididos em: professor de Ensino Fundamental (30
vagas), professor de Educação
Infantil (10 vagas), professor de
Educação Física (5 vagas), secretário de escola (1 vaga), escriturário (10 vagas), orientador de
alunos (13 vagas) e auxiliar de
ação educativa (20 vagas). Ao
todo, serão convocados, em primeira chamada, 89 novos servi-

dores e terão novas convocações
conforme as necessidades da Rede.
INFANTIL — A posição
mais concorrida do concurso será
a de professor de Educação Infantil, com 2.356 candidatos, seguidos por orientador de alunos
(2.195 inscritos), professor de Ensino Fundamental (1.802 inscritos), auxiliar de ação educativa
(1.491 inscritos), escriturário de
escola (1.182 inscritos), secretário
de escola (327 inscritos) e professor de Educação Física (290 inscritos). A remuneração para as
funções varia de R$ 1.962,45 a R$
3.316,98, com cargas horárias de
33 horas semanais – para os cargos de professores, e de 40 horas
para os demais cargos. “Fomos
afetados diretamente pelo déficit
de servidores e estamos buscando
alternativas até que os processos
não se findem com o objetivo de
garantir o bom atendimento aos
nossos alunos. A Educação de Piracicaba tem trabalhado muito
para a solução definitiva sobre
esse assunto. Esse cenário é o reflexo da ausência de políticas para
suprir a ausência desses profissionais na Rede”, pontua o secretário da Educação, Bruno Roza.
Mais informações e consulta dos documentos referentes ao
concurso público podem ser realizadas nos sites da Fundação
Vunesp – www.vunesp.com.br,
bem como da Prefeitura Municipal de Piracicaba –
www.piracicaba.sp.gov.br.
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Com 9.643 candidatos, provas acontecerão no domingo (03)

LOCAIS

DE

PROVAS

- Blocos C, D, E e F da Faculdade Anhanguera de Piracicaba Rua Santa Catarina, 1.005 - Nova América (Água Branca) – Piracicaba/SP;
- Escola Estadual Professor Elias de Mello Ayres - Rua Fernando Febiliano da Costa, 429 - Alemães – Piracicaba/SP;
- Escola Estadual Professor Eduir Benedicto Scarpari - Rua
Lutero Luiz, 150 - Jardim Alvorada – Piracicaba/SP;
- Escola Estadual Dr. Jorge Cury - Rua Joaquim André, 326
(entrada do candidato pela R. Madre Cecília, s/n) – Paulista –
Piracicaba/SP;
- Escola Estadual Professor Augusto Saes - Rua Dom Pedro I,
2.517 - Nova América – Piracicaba/SP;
- Escola Estadual Dr. João Conceição - Rua Jorge P. e Chaves,
2.899 (entrada do candidato pela rua Marques de Monte Alegre)
- Paulista – Piracicaba/SP;
- Escola Estadual Professora Olívia Bianco - Rua Prof. José
Martins de Toledo, 394 – Jaraguá – Piracicaba/SP.

Bebel promove hoje audiência
pública pelo fim do confisco
A10

A deputada estadual Professora Bebel (PT) promove,
nesta terça (28), audiência pública na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp)
para debater o fim do confisco
salarial sobre as aposentadori-

as e pensões de servidores estaduais. A audiência será no
auditório Teotônio Vilela, a partir das 15 horas e visa, além de
debater os projetos que tramitam
na Casa, assim como estratégias para que sejam votados. A5
Divulgação
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"In Extremis"

A 25ª hora
A violência da fome
Adelino Francisco
de Oliveira

T

rinta e três milhões de brasileiros passam
fome! Esse é o tamanho da tragédia social que se tornou a
marca de umatriste e
perversa realidadenacional. A fome é uma
violência brutal que se levanta
contra a vida. Com fome não
há possibilidade alguma de que
a vida se desenvolva, que as potencialidades humanas floresçam. É insuportável e desumanizadora a dor causada pela
fome. É simplesmente inaceitável que alguém passe fome. Diante da fome de trinta e três
milhões de pessoas a sociedade
tem urgência em se mobilizar.
A fome precisa ser saciada hoje!
Combatê-la é, sem dúvida, o
problema mais urgente e central que a sociedade brasileira
precisa enfrentar agora.
A fome representa a negação do direito humano mais elementar e básico. Quando uma
única pessoa passa fome, signifi-

ca que toda a sociedade
estruturalmente falhou, inclusive em suas
redes de solidariedade.
Trinta e três milhões de
famintos é o símbolo desesperador de uma sociedade profundamente desigual, injusta e
empedernida, que definitivamente fracassou
em sua organização política. A fome é responsabilidade
de todo o coletivo social, mas cabe
ao governo, em todas as esferas
de poder, a formulação de políticas públicas que garantam a efetivação do direito à alimentação.
No Brasil a fome e a insegurança alimentar tendem a ser invisibilizadas. As pessoas passam
fome diariamente e milhões vivem
sem saber se conseguirão comer
uma única vez ao longo do dia.
Mas essa multidão de famintos,
que alcança a casa dos milhões de
brasileiros, não ocupa os noticiários, que insistem em debater temáticas de conteúdo moral, como
se a fome não fosse o assunto mais
urgente e fundamental a ser resolvido. A fome então é escondida, silenciada, invisibilizada, como se não

Não é eticamente
aceitável um
mundo, uma
sociedade
que conviva,
tranquilamente,
com pessoas
passando fome
existisse, como se não fosse o grande flagelo da sociedade, decorrente
diretamente da política econômica
neoliberal, que só privilegia os interesses do mercado, deixando a
população literalmente abandonada, vivendo em situação de extrema e perversa vulnerabilidade.
A fome é uma vergonha para
a sociedade em seu conjunto! Parase alcançar a segurança alimentar é necessário uma série de medidas de gestão e políticas públicas capazes de garantir que todos
tenham acesso ao alimento. Toda
pessoa precisa comer diariamente, com uma dieta equilibrada, com
café da manhã, almoço e jantar.
Esse é um direito humano fundamental, que deve ser garantido
pelo Estado. A soberania alimentar representa a autonomia da

Cecílio Elias Netto
população na produção de alimentos, respeitando inclusive
as características e hábitos alimentares de cada cultura.
Não é eticamente aceitável
um mundo, uma sociedade que
conviva, tranquilamente, com
pessoas passando fome, que
deve ser compreendida como expressão do mal radical, que não
pode ser invisibilizado e naturalizado, nem ser assimilado
como banalidade. A fome do
outro precisa nos incomodar,
despertando a nossa mais profunda revolta e indignação. A
superação da fome deve ser o
tema central dos debates políticos, dos encontros nas igrejas, das
assembleias nos sindicatos, das
reuniões familiares. Ninguém
deve passar fome! Suplantar a
fome é o grande desafio ético, social e político do Brasil de hoje.
———
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_

Varejões Municipais, uma política permanente
Nancy F.Thame

O

s direitos assegurados pela
Constituição
Federal de 1988, considerada nossa Constituição Cidadã, devem
refletir nas políticas
públicas, que se constituem como um dos
principais instrumentos de concretização dos objetivos do Estado Democrático de Direito.
Muitas das políticas públicas
devem ser cumpridas por todos os
governos. Normalmente, elas estão embasadas em aspectos legais
e são inseridas na chamada Política de Estado. Elas englobam uma
série de decisões, ações e programas para resolver problemas públicos e assegurar direitos de cidadania. São de responsabilidade
dos governos e também da coletividade, pois devem ter a participação dos governantes, da sociedade civil e da iniciativa privada.
Quando assumimos a Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SEMA, em janeiro de 2021,
na atual gestão do prefeito Luciano Almeida, assumimos também
o compromisso da implementação

da “Política de Desenvolvimento Rural Sustentável, Segurança
Alimentar e Nutricional”, incluída no novo
Plano Diretor de Desenvolvimento (2020)
do nosso município. O
Plano traz com clareza
os desafios do setor.
Entendendo a responsabilidade do acima exposto, o
primeiro passo foi o de fazer um
diagnóstico, incluindo a análise e
regulamentação dos programas
existentes: Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Serviço de
Inspeção Municipal (SIM), Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes Rurais, Patrulha
Agrícola e Varejões Municipais.
Além destes, hoje, outros
nove novos programas estão sendo implementados na SEMA,
num alinhamento com as políticas estaduais e federais, contando com grande apoio das instituições locais e da comunidade.
Neste mês, há de se comemorar e fortalecer um dos programas da SEMA, o segundo
mais antigo. Os Varejões Municipais, sob a coordenação do Departamento de Abastecimento,

Muitas das
políticas públicas
devem ser
cumpridas por
todos os governos
foram constituídos em 26 de junho de 1982, através do Plano
Municipal de Abastecimento Alimentar, visando fomentar políticas públicas voltadas ao setor
de Agricultura, como o fortalecimento da produção agrícola do
município e a segurança alimentar e nutricional da população.
A iniciativa também busca
fortalecer os agricultores e aproximá-los de seus consumidores,
promovendo a descentralização
dos equipamentos públicos de comercialização para facilitar o
acesso ao alimento de qualidade
e preço justo em bairros periféricos. Atualmente são 21 espaços
distribuídos pela cidade, que,
juntos, funcionam 25 varejões
por semana, buscando atender
todas as regiões do município e
comercializando em média 800
toneladas de alimentos por mês.
Contamos com aproximadamente 160 permissionários
cadastrados, entre produtores

rurais e comerciantes de produtos oriundos do município e
de outras regiões, complementando a linha de produtos hortifrutigranjeiros e tornando os
Varejões Municipais mais atraentes ao público. Reiteramos
que além dos 170 permissionários, trabalham nos varejões
auxiliares e fornecedores, resultando em aproximadamente
1000 empregos entre diretos e
indiretos. Neste ano, os Varejões
Municipais completam 40 anos
de funcionamento, coroando
com êxito esta política pública
municipal de abastecimento.
Cumprindo o ciclo de uma boa
política pública, a avaliação deste
programa passa hoje por uma comissão e também é tema do COMDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, onde a análise gera novas formulações e implementações, tanto de ações,
quanto de outros programas,
como é o caso de compras públicas
da agricultura familiar, selo de
alimentos locais, cozinha experimental e gestão de resíduos
———
Nancy Ferruzzi Thame,
secretária de Agricultura
e Abastecimento (SEMA)

P

elo que sei, a expressão –“A 25ª
Hora” – populariza-se a partir de
um livro pungente,
doloroso, do escritor
romeno Vigil Gheorgiu. Não me recordo
das vezes tantas que
o li da adolescência à idade adulta. O livro desaparecia de minhas estantes e lá me ia, eu, adquirir outra edição. Ora, sempre
soube da influência de livros,
de autores, de filósofos, de
pensadores, de pessoas comuns
na formação de minha personalidade, de minhas crenças e
buscas. Por isso, nunca me pergunto “quem sou eu?” Não sei.
Tantos estão em mim, que momentos há em que não reconheço o personagem encarnado.
Viver o agora, o dia a dia é,
em meu entender, nada mais
do que o somatório do passado. Tudo o que existe em cada
um de nós resulta do que passou, do já vivido. E isso não é
psicologia avançada nem vulgar. Trata-se de consciência
pessoal. Pois, eu sei ter sido e
estar sendo construído, elaborado peça por peça, em cada pedacinho de alma. Vejo-me – agora, na velhice, com frequência
ainda mais vivaz – recorrendo
a meu amado e amorável pai.
Como ele faria diante do que não
entendo? Como reagiu ao constatar o fim da caminhada?
E, ao mesmo tempo, recorro
à inesquecível Romilda Casale,
primeira professorinha, que me
escancarou as maravilhas da infância diante de um mundo à
minha espera. E, então, aspiro ao
encantamento do meu jardim,
onde a vida esplandece a cada
dia, no milagre da ressurreição de plantinhas e flores que,
após fenecerem, renascem.
Ora, se lá me vou também fenecendo, por que não posso ou não
haverei de renascer aqui mesmo,
neste meu cantinho, no ninho
que me acolheu? Por que não?
Obviamente, vivo em luta
permanente para entender quem
está em mim. Pois desisti do
“quem sou eu”? Não sou. Vou
sendo pedaços de arquitetos que
me inventaram, de engenheiros
e pedreiros que me montaram.
No amor, sou muitos alguéns
conforme a mulher amada: fico
Romeu, morrendo por Julieta;
sofro a loucura de Tristão na paixão por Isolda; rendo-me como
Sansão aos encantos de Dalila;

toco harpa e danço
qual Davi diante de
Betsabá; almejo as mil
concubinas do reino
de Salomão e, ao mesmo tempo, desmancho-me de amor diante do milagre e na
bênção dos filhos que
Mariana me deu. Conheci o harém, conheci o lar. E é neste, no lar –
mesmo quando se mostra caótico
– onde acontece a graça da paz.

Cadê o ser
humano, aquele
que se proclamou
feito “à imagem
e semelhança
de Deus”?
Mas eis que a tensão, o
medo, a indefinição, a angústia
nos espreitam: os da 25ª Hora.
Ora, Vigilno-lo explicara: «A 25ª
Hora... Não é sequer a última
hora: é uma hora depois da última hora. O tempo preciso da
sociedade ocidental. É a hora
atual. Exatamente agora». Sombras, névoas, indefinições, rangeres de dentes, incompetências, ascensão de ressentidos, indiferença de mal-amados, ignorância perniciosa, crueldades
doentias, criação de deuses perversos, mentiras assustadoras,
prepotências enfermas, vaidades tóxicas, perda do pudor e
do ridículo, estúpida crença na
realidade do virtual... Cadê o ser
humano, aquele que se proclamou feito “à imagem e semelhança de Deus”? Em assim
sendo, de qual Deus? O de
Abrahão, Isaac e Jacó? Ou o da
“famiglia” de Brasília, que se
julga acima do bem e do mal?
Em Piracicaba, a 25ª hora
é, também, aterradora. Um cidadão conduzido à Prefeitura
age como menino mimado, perdendo tempo e gastando dinheiro público por não admitir críticas. “Não mexam comigo que
vou chamar a mamãe!” – parece dizer. Um vereador, revelando desconhecimento histórico,
querhomenagear uma das mais
perversas figuras da periferia
cultural brasileira. Olavo de
Carvalho no Panteão de Piracicaba? Olavo de Carvalho?
A 25ª hora é, realmente, a hora atual.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Tudo bem
Agnaldo Pedroso

E

u fui um dos
quase 70 milhões de pessoas que acreditaram
nas falácias do então
candidato Jair Messias
Bolsonaro. Que o sr. Jair
Bolsonaro era contra a
velha política, iria acabar com a corrupção, etc, etc e tal.
Com o tempo a máscara foi
caindo, começou na fatídica reunião ministerial do dia 22 que
disse que iria interferir na Policia Federal e assim culminando
com a queda de Sergio Moro.
Seguindocom a sua má administração, teve as queimadas
da floresta Amazônica e ele
mentindo que estava tudo controlado. Apareceu a corrupção
do Ministro Salles no caso das
madeireiras, osbenefícios para
os garimpeiros e a dificuldadeda fiscalização do IBAMA com
corte de verbas e troca de delegado da PF do Amazonas. Se
você não percebeu?. Tudo Bem.
Continuando, houve a CPI da
Vacina, no caso da Covaxim e queriam cobrar um (1) dólar por dose,
sendo o presidente avisado por um

deputado e seu irmão
funcionário publico e
não tomou nenhuma
providência, ocasionando a prevaricação
que é crime do CP. Você
não sabia?. Tudo bem.
O sr Jair Bolsonaro não explica o
caso das rachadinhas ocorridas no
Rio de Janeiro e como houve
troca da superintendência da
PF os processos estão parados,
sendo que o amigo íntimo de
Bolsonaro o Sr. Queiroz confessou. Você não acredita que existia a rachadinha? Tudo bem.
O sr. Jair Messias Bolsonaro
nunca foi santo, durante seu
mandato como deputado federal
mantinha uma funcionária fantasma, sua vizinha, conhecida
como Wal do açaí, nunca apareceu em Brasília. Você acredita que
é intriga da oposição. Tudo bem.
E esta última, em que o ex
ministro da educação Milton Ribeiro foi preso por suspeita de
corrupção? O interessante foi a
fala do presidente que “coloca a
cara no fogo” pelo Milton. Agora já mudou a fala. Disse que
exagerou e coloca a mão pelo
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O sr Jair Bolsonaro
não explica o caso
das rachadinhas
ocorridas no Rio de
Janeiro e como
houve troca na PF
Milton. Vai sair todo queimado.
Fique tranquilo que o sr. Milton
Ribeiro já foi solto, se eu te contar você não vai acreditar através de quem. Tudo bem.
O sr. Presidente estava nos
Estados Unidos no dia 9 de junho e ele ligou avisando o Milton
Ribeiro que a PF poderia aparecer. Olha o presidente interferindo na investigação. O que acho
interessante que no caso do Ativista Bruno e do Jornalista Dom,
o presidente não deu um telefonema para a PF pedindo para intensificar as buscas, pelo contrário, debochou dos ativistas dizendo que estavam se aventurando
na mata. Você acha que é exagero
da imprensa? Tudo bem.
O tempo vai passando e ele
se alia com o congresso, oferecendo cargos ao centrão. Tem
como seu aliado Arthur Lira.
Você já parou para pensar
porque colocar como procura-

dor geral da Republica um aliado seu? Sendo que o costume
é oferecer uma lista com três
nomes aliatórios. Não parou
para pensar? Tudo bem.
O plano era perfeito, porque,
tem o congresso na mão, tem o
procurador Geral na mão, só não
contava na falha de desacreditar
a imprensa. Isso ele não conseguiu.
O atual administrador do
Brasil, tem apenas assunto sobre
as fraudes das eleições e STF. Agora desviou um pouquinho, está
falando sobre os combustíveis.
Troca troca de presidente da Petrobras, teto do ICMS. Que você
sabe, não resolverá o problema. Se
você acha que sim, tudo bem.
Eu entendo que você não
aceite nada que eu disse. Provavelmente você é um bolsonarista raiz, não mudarásua opinião.
Tudo bem. Como diz: O pior cego
é aquele que não quer ver.
Eu não sou por esse ou por
aquele, sou pelo meu país.
Acreditei numa falácia e tive
oportunidade de ver melhor.
Gostaria que você fizesse o
mesmo. Se nãofizer, tudo bem.
———
Agnaldo Pedroso
@guinapedroso

ASSINE E
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O

Planos de saúde
perdem no STJ

Superior Tribunal de
Justiça (STJ) proibiu
as operadoras de cancelarem planos de saúde coletivos, para pessoas com doenças graves. Nesses casos, segundo entenderam os ministros, a cobertura deve ser mantida até o final do tratamento.
Essa decisão foi proferida
pela Segunda Seção e deverá
ser respeitada, por juízes e desembargadores de todo o país,
haja vista o efeito repetitivo.
Um dos ministros enfatizou que não se estava pleiteando um serviço gratuito, mas o
que os interessados pleiteavam
era, simplesmente, a manutenção do contrato vigente, quando o tratamento teve início.
O representante da Bradesco Saúde, no caso, considerou o tema abrangente
demais, para ser decidido
em caráter repetitivo, e pediu aos ministros a reconsideração do julgamento.
Ninguém discorda que o
fundamento principal consiste na pendência de doença grave, como disse o representante
do banco. Existe uma indefinição de tocar essas questões.
Citou, ainda, o banco, que a
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos
individuais e coletivos de saúde,

prevê ao beneficiário que teve o
plano cancelado, o direito à portabilidade de carências. Ou seja,
ele pode migrar para outro plano, do mesmo nível, sem que
haja restrição quanto a doenças e tratamentos existentes.
Não houve discussão entre
ministros da Segunda Seção. O
relator, ministro Luís Felipe Salomão, votou para que fosse a
cobertura mantida até o fim do
tratamento. Todos os demais
ministros concordaram.
Afirmou, ainda, o ministro
relator: “o impedimento de cancelar o plano, se o usuário estiver doente, deve ser estendido
aos pactos ativos”. A operadora, mesmo após exercida a rescisão, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, até a efetiva alta médica, por
força da interpretação dos artigos 8º e 35-C da Lei 9.656/ 98.
Essa interpretação encontra amparo na boa-fé objetiva
e na segurança jurídica, na
função social do contrato e no
princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.
———
Frederico Alberto Blaauw, mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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CPI QUE NÃO
FAZ SENTIDO
Mais do que correto – justo - apurar o caso que envolve
o ex-ministro Milton Ribeiro e
pastores. E, a Polícia Federal
está fixada no incidente, se
mostrando eficiente. Pelo menos até o momento. Então,
para que CPI? Vivemos uma
época de hipocrisia, onde a
preocupação é atingir, vingar
e prejudicar. CPI se vê cada vez
mais banalizada, usada unicamente para fins eleitoreiros.
Hoje é Bolsonaro, ontem foi
Temer, amanhã pode ser Lula,
em momento algum faz senti-

do quando não justificado. A
Polícia federal deve dar conta
da missão. Insistimos: o episódio que mancha o MEC precisa ser desvendado e os culpados ou envolvidos rigorosamente e exemplarmente punidos. È preciso não repetir a vergonha e inútil CPI da Covid.

PLANO SAFRA
2022/2023
O Ministério da Agricultura informou ao Broadcast Agro
(sistema de notícias em tempo
real do Grupo Estado) que há
previsão de o Plano Safra 2022/
23 ser anunciado dia, 29 de junho. De acordo com a pasta, a
data não está oficialmente confirmada. A Agricultura vem solicitando entre R$ 20 bilhões e
R$ 22 bilhões do Tesouro, para
equalização (diminuição das
distorções) de taxas, de modo a
oferecer cerca de R$ 120 bilhões
com taxas equalizadas, de um
total almejado de R$ 330 bilhões. Até o momento, somente
R$ 1,2 bilhão está garantido
para o segundo semestre do ano,
o primeiro da safra 2022/23.

pondem a 1.004 das 2.547 linhas tarifárias que descrevem
bens agropecuários e pescados
na lista de concessões da UE.

SELO ARTE
O governo federal publicou
decreto, que trata da regulamentação, elaboração e comercialização de queijos artesanais. Além
de criar o selo Queijo Artesanal,
o objetivo do novo decreto é esclarecer as competências de fiscalização, regulamentar a ampla
comercialização nacional dos
produtos e garantir a prestação
de informações adequadas aos
consumidores, em especial sobre
saúde e segurança dos produtos
alimentícios de origem animal
produzidos de forma artesanal.
APROVADO
A Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária do Senado
Federal aprovou, o projeto de lei,
que estabelece a fiscalização
agropecuária por autocontrole.
Na prática, o produtor e a indústria vão se responsabilizar pelo
cumprimento das normas determinadas pelo Estado nas atividades agropecuárias. Processo
semelhante ao da declaração de
imposto de renda, em que cidadão e empresas informam os
rendimentos obtidos durante o
ano. Se não houver recursos para
análise do Plenário, a proposta
segue para sanção presidencial.
GARANTIA
A Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuária (Embrapa) foi um dos temas debatidos na reunião-ordinária, na
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Na ocasião, o
presidente da bancada, deputado federal Sérgio Souza
(MDB-PR), demonstrou preocupação com a possibilidade de
haver contingenciamento dos
recursos nas pautas relacionadas à empresa e às demais vinculadas ao setor agropecuário.
ALÍQUOTA ZERO
Com a entrada em vigor do
acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE), 39%
das linhas tarifárias de produtos agropecuários contarão com
alíquota zero no bloco europeu
já no primeiro ano, é o que mostra um estudo da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA). Esses 39% corres-

PONTO FINAL
O vereador Eduardo Suplicy que teve confronto com Aloísio Mercadante num evento
do PT, foi dar-lhe um abraço,
mas sofreu recusa. Lula explicou: “Suplicy, você foi deselegante com Mercadante”.

AVANÇO
O número de domicílios
com acesso à internet em áreas
rurais do País aumentou durante a pandemia, passando de
53%, em 2019, para 73%, em
2021, um crescimento de 20%
segundo a pesquisa TIC (tecnologias da informação e comunicação) Domicílios. Segundo
os pesquisadores envolvidos no
levantamento, o número de
provedores regionais (ISPs) desempenhou papel importante
na expansão da conectividade.
ALIMENTOS 2030
O secretário da Agricultura
e Abastecimento de São Paulo,
Francisco Matturro, recebeu, na
sede da Secretaria, os convidados para a cerimônia do lançamento do hub ‘Indústria de Alimentos 2030’ (www.industriade
alimentos2030.com.br). O
portal foi desenvolvido pelo
ITAL e tem foco na saudabilidade e sustentabilidade do setor de alimentos. No evento,
houve apresentações técnicas.
ATIVIDADES
EQUESTRES
A parceria com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária
(CDA) foi fundamental para o
SENAR-SP, de modo a lançar as
atividades com segurança no quesito das boas práticas dos animais
e legislação em vigor. As provas
equestres oferecidas SENAR-SP
são tratadas como esporte amador, isentas de regulamentos e julgamentos das provas oficiais.
INVESTIMENTO
A família de Maria Dalma
Silva Ramos, empresária do segmento de gastronomia acaba de
inaugurar o Peabiru Portal Turístico (@peabiruportal), em Capão Bonito, região sudoeste do
Estado de São Paulo. O espaço,
que mescla restaurante, lanchonete e comércio de produtos alimentícios e artesanatos é uma
consequência não apenas do
grande senso de empreendedorismo de Maria Dalma, mas também do horizonte de possibilidades aberto pelos mais de 20 cursos do SENAR-SP de que ela e
seus familiares vêm participando nos últimos anos.
TELEFONIA RURAL
Francisco Matturro, Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, participou de
duas reuniões com o deputado
federal Vitor Lippi e a subsecretaria de Inovação e Tecnologia
do Estado Andra Robert de Carvalho, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Os encontros, com a presença de representantes de empresas de telefonia, serviram para discutir projetos de colocação de antenas em
áreas rurais, visando um Estado cada vez mais conectado.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Alunos da ETEC doam três mil
peças de roupas em campanha
Arrecadação das peças foi idealizada e organizada pelos alunos do curso técnico de Logística
A Prefeitura, por meio do
Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba (Fussp), recebeu na
manhã de sexta-feira, 24, a doação de 3 mil peças de roupas para
a Campanha do Agasalho 2022,
após arrecadação realizada pelos alunos da ETEC Dep. Ary de
Camargo Pedroso (ETEC Paulista). A Campanha do Agasalho
2022 é realizada pela EPTV em
parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fussp.
A arrecadação das peças foi
idealizada e organizada pelos alunos do curso técnico de Logística, Thawane Moreira Silva Santos, Alexya de Souza Nascimento
e Éverton da Silva Lira, com auxílio e coordenação da professora
e coordenadora do curso técnico
em Recursos Humanos, Flávia
Cristina Penteado Martins.
“Um dos componentes do
curso de Logística é Ética e Cidadania Organizacional, que tem
por intenção levar o aluno a observar além de si, considerando o
todo e a necessidade do próximo
e do coletivo. Um dos itens discutidos foi o trabalho voluntário,
que tira o foco do individual e
foca no coletivo”, conta Flávia.
Os alunos, então, sugeriram fazer uma campanha de
arrecadação como uma competição entre salas, sendo o total
de nove salas do período noturno. A ideia foi direcionada ao
professor Silvio Campion, responsável pela coordenação do
curso de Logística, que deu total suporte e apoio durante todo
o período ativo da arrecadação.
Thawane explica que ela,
Éverton e Alexya, desenvolveram
um banner da campanha, que foi
colocado em todas as salas. “Incentivamos que os alunos divulgassem a iniciativa, publicando
e compartilhando. Depois disso,
passamos diariamente em todas
as salas recolhendo, triando e fazendo a contagem das peças.

Isabela Borghese

Thawane, Éverton e Alexya idealizaram a campanha de arrecadação de agasalhos na ETEC Paulista

Esse projeto mostrou pra gente
que sim, é possível arrecadar. As
pessoas se animam. E tem também a questão social. Fizemos
uma competição, mas o objetivo
foi o de ajudar as pessoas. No
nosso dia a dia, acabamos esquecendo que os outros também
têm necessidades. Acredito que
esse projeto foi para estimular a
empatia”, destaca a aluna.
Cada peça arrecadada somava um ponto para a sala. Ao final do período da campanha, que
ocorreu de 30/05 até 15/06, a
sala vencedora foi o 3º Módulo
de Recursos Humanos, que arrecadou 1.572 peças no total. O
prêmio para os alunos foi um cine
pipoca – a sala toda pode assistir a um filme, acompanhados
de pipoca e chocolate quente.
A campanha movimentou
toda a escola. Segundo Flávia,
professores, funcionários, assim
como os amigos e familiares dos

alunos, se envolveram na iniciativa e buscaram contribuir.
“Aqueceu a escola, conseguimos
contagiar todo mundo. Não imaginávamos arrecadar tanto. Didaticamente, foi uma atividade
muito legal e, solidariamente, conseguimos tocá-los”, ressalta.
A assistente social da Central de Projetos do Fussp, Cássia Tonin Deltio, conta que
muitas famílias do município
serão atendidas graças a essa
doação. “Ficamos muito felizes
em ver o engajamento dos alunos e da escola de se preocupar com o próximo. Essa arrecadação vai somar muito às
nossas coletas, porque recebemos cerca de cinco famílias
por dia buscando por doações
de agasalhos. Então, só temos
a agradecer essa iniciativa”.
Para a presidente do Fussp,
Andréa Almeida, a iniciativa foi
surpreendente. “Impressionan-

te perceber a dedicação dos alunos para organizar e realizar
essa arrecadação. São 3.000 mil
peças que vão ajudar diversas
famílias, de toda a cidade, nesse inverno. Foi uma atitude que
demonstrou, além de um ótimo
trabalho em equipe, muita empatia e preocupação com o próximo e isso precisa ser exaltado. Por isso, nós, enquanto
Fundo Social, deixamos nosso
imenso agradecimento aos alunos e suas famílias, aos professores e aos funcionários da
ETEC Paulista. Atitude tocante
e de plena demonstração de carinho e cuidado com aqueles
que mais precisam”, destaca.
SERVIÇO
Campanha do Agasalho 2022.
Mais informações na Central de
Projetos, rua Professor José
Rosário Losso, 946, Jaraguá ou
pelo telefone: 3422-9677

Oportunidades perdidas
José Renato Nalini

A

pandemia foi
um período de
provação para
a humanidade. Mas
também se mostrou
uma real oportunidade para revisar condutas nocivas, como a
inclemente exploração
dos recursos naturais, conduzindo-os ao exaurimento.
Esperava-se que o combate ao
coronavírus estimulasse adoção de
medidas tendentes a acelerar a
transição para a energia limpa e
para a economia circular, mas não
foi isso o que aconteceu. Ao menos, não se verificou essa opção
como prioridade governamental.
A constatação é de Jonas
Nahm, Professor de Energia, Recursos e Meio ambiente da Universidade Johns Hopkins. Para

ele, “os governos falam
muito sobre crescimento verde como oportunidade, mas, quando se
deparam com um grande problema, a reação
não é pensar nisso”.
Calcula-se que o
investimento feito por
todos os países no
combate à peste atingiu cerca de catorze trilhões de
dólares. Dos quais, apenas 6% se
destinaram a políticas de redução
da emissão dos gases venenosos
causadores do efeito-estufa.
O tempo perdido é irrecuperável. O prazo conferido à humanidade é fatal. Haveria necessidade de
redução das emissões até 2025.
Nada indica se atinja a meta fixada
pelo Acordo de Paris em 2015.
Alguns países tentaram responder ao desafio. O Canadá exige que as empresas divulguem

Esperava-se que
o combate ao
coronavírus
estimulasse
adoção de
medidas
tendentes a
acelerar a
transição para a
energia limpa
seus dados de emissão de carbono de forma transparente. A
França pediu à Air France que
desista de rotas internas que
competem com a ferrovia. Mas
os Estados Unidos nada fizeram.
O Brasil, que se mostrou capaz de aumentar a produtividade
em inúmeros setores, principalmente no Judiciário, perdeu mais
uma oportunidade de se mostrar

ainda promissor na política de redução das emissões. Se houvesse
interrupção no desmatamento, já
sinalizaria ao mundo a retomada
de marcha ecológica tão entusiasticamente recebida a partir da
década de setenta. Mas as cabeças pensantes que consolidaram
a opção pelo ecologicamente correta foram substituídas por mentes imediatistas que subvertem a
lógica e, em nome de aparentes
vitórias imediatas no agronegócio, sacrificam as futuras gerações. Se é que estas ainda têm
chance de virem a existir.
———
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

Modernização e ampliação do crédito agrícola
Arnaldo Jardim

O

s aperfeiçoamentos trazidos pela Medida Provisória 1104, de
2022, vão facilitar a
vida de quem precisa
de crédito agrícola.
Aprovado nessa
última terça-feira, o
parecer do deputado Pedro Lupion que, como eu, integra a diretoria da Frente Parlamentar Agropecuária, foi um passo importante
na modernização dos instrumentos de financiamento da produção
agrícola. Com emendas de minha
autoria, conseguimos melhorar
ainda mais o Fundo Garantidor
Solidário (FGS), a CPR e o Fiagro.
O FGS foi criado pela Lei do
Agro (nº 13.986/20). É um fundo
formado por recursos de produtores rurais, utilizado para garantir seus respectivos financiamen-

tos. Até a edição da MP
1104/22, o fundo garantia apenas operações
realizadas por produtores rurais. A partir de
agora, poderá garantir
toda e qualquer operação financeira vinculada à atividade empresarial rural, o que amplia ainda mais o acesso às fontes de financiamento.
A CPR, por sua vez, é uma
espécie de nota promissória, por
meio da qual a agricultor obtém
financiamento junto a instituições
financeiras em troca de uma promessa de entrega futura da safra.
A MP trouxe inovações importantes, como a inclusão entre os que
podem emitir o título, dos produtores rurais que exercem atividades extrativistas, recuperam áreas degradadas ou prestam serviços ambientais - é a CPR adquirindo um viés mais sustentável.

Demos um passo
importante para
aperfeiçoarmos
a estrutura de
crédito rural
no Brasil
Além disso, a MP passou a
permitir que pessoas jurídicas
também possam emitir CPR, beneficiando revendas de insumos, agroindústrias, empresas
de comercialização de commodities agrícolas e indústrias de
insumos - mais liquidez para
esse importante instrumento.
E ainda temos as alterações
na Lei 14.130/21, que institui os
Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro's, de minha autoria
e que busca ampliar os mecanismos de investimento do mercado de capitais para o agronegócio. Com a aprovação da MP, os

fundos poderão aplicar recursos
em ativos financeiros emitidos
por pessoas físicas e jurídicas
que integrem a cadeia produtiva do agronegócio como um todo
- anteriormente, estava limitado à cadeia agroindustrial.
A MP ainda será apreciada no Senado Federal; com a
aprovação da última terça-feira demos um passo importante
para aperfeiçoarmos a estrutura de crédito rural no Brasil.
Ao mesmo tempo em que
estamos reforçando as linhas
de crédito do Plano Safra,
trabalhamos para modernizar os instrumentos que financiam o Agro - o setor mais
dinâmico, moderno e importante da economia brasileira.
———
Arnaldo Jardim, deputado federal, diretor
da Frente Parlamentar da Agropecuária
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SOLENIDADE

D ROGAS

Reuniões celebram comunidades
japonesa, do judô e do karatê

Abertura da XX Semana
aborda Política Nacional
Divulgação

Reuniões solenes realizadas na sexta (24) celebraram a presença japonesa,
sua cultura, economia e a contribuição de suas artes marciais para a cidade
A tradição, a cultura, a disciplina e a presença japonesa
em Piracicaba foram celebradas, na noite desta sexta-feira
(24), em solenidades m homenagem ao “Dia Municipal da
Comunidade Japonesa”, ao “Dia
Municipal do Karate-Do” e “Dia
do Judô”, promovidas pela Câmara Municipal de Piracicaba.
As celebrações deste ano,
propostas pelo vereador Pedro
Kawai (PSDB) por meio do requerimento 11/2022, aconteceram no
Salão Nobre “Helly de Campos
Melges” e reconheceram o trabalho de pessoas, atletas, clubes e
empresas que colaboram para a
manutenção do dinamismo cultural japonês em Piracicaba.
Ao abrir as solenidades, Pedro Kawai, com voz embargada e
lágrimas nos olhos, lembrou de seu
pai, falecido em julho do ano passado, pessoa que ao longo de sua
vida teve papel ativo na comunidade japonesa de Piracicaba:
“quem me conhece de verdade
sabe o quão difícil é ficar hoje aqui
em cima. Quis o destino que no
dia 24, estivéssemos aqui reverenciando a colônia japonesa, há
exatos 11 meses sem meu pai, a
pessoa que me ensinou o que é a
colônia japonesa, que me mostrou
os valores e que, desde o berço,
me trouxe ensinamentos”, disse
emocionado o parlamentar.
Na sequência, após uma
rápida saudação feita pelos
membros que compuseram a
mesa das solenidades, os primeiros quadros cerimoniais foram entregues aos homenageados da comunidade japonesa:
Célia Shizuko Fuziki Yamada Hirama, Diretora de Eventos
e Diretora do Departamento de
Karaokê do Clube Recreativo
Nipo Brasileiro de Piracicaba;
Márcia Mioko Mori, empreendedora no ramo de artesanato baseado na técnica japonesa
amigurumi, que consiste em fazer, em crochê, bonecas, bichinhos, brinquedos e enfeites;
Jefferson Shigueri Takaki,
Diretor de Patrimônio do clube
Nipo Brasileiro de Piracicaba e
proprietário de estabelecimentos comerciais na cidade;
Oji Papéis Especiais, empresa que fabrica e comercializa
papéis térmicos e autocopiativos para o mercado brasileiro e
latino-americano e faz parte do
Grupo multinacional japonês
Oji Holdings Corporation.
Ao discursar em nome dos
homenageados da noite, Jefferson Takaki agradeceu a honraria
recebida e pediu aos presentes que
“continuem batalhando pela comunidade e pela cultura” e, na
sequência, fez o mesmo pedido
aos guardiões das artes marciais
japonesas presentes na cerimônia: “Senseis do Karatê e do Judô,
não parem. As nossas crianças
precisam disso”, reforçou.
Agostinho Monerroco, presidente da Oji Papéis Especiais,
foi quem recebeu a homenagem
em nome da unidade brasileira
da multinacional japonesa. Ele
também subiu ao púlpito para
agradecer a honraria e, em seu
discurso, pontuou o quão im-

portante é o intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, não
apenas no quesito comercial:
“Essa homenagem pontua a
minha vida na Oji Papéis e no meu
contato com a cultura japonesa.
Nosso desejo, lá na Oji, é que,
como a cultura se forma pela integração dos povos e das pessoas,
que nós brasileiros conseguíssemos trazer uma pontinha da cultura japonesa. Quando eu vou
para lá eu fico impressionado com
a organização, a limpeza e a disciplina do povo. É um respeito muito grande. E eu penso: nós, brasileiros, somos tão inteligentes, por
que não temos essa vontade, essa
motivação para melhorar o nosso
país?”, questionou o presidente.
Pedro Kawai frisou a importância da cultura e de tradição,
passadas de geração em geração,
e lembrou que “uma árvore só fica
em pé por causa de suas raízes,
assim como uma construção só fica
em pé por conta de seu alicerce".
Ele completou: "a Colônia Japonesa é o que mais tem dominado e
mantido suas tradições, as suas
raízes e os seus alicerces em Piracicaba, graças ao trabalho de todos que estão aqui”, agradeceu.
DIA DO KARATÊ-DO –
Na sequência, teve início a solenidade em homenagem ao Dia Municipal do Karatê-Do, arte marcial
cujo nome, na tradução literal para
o português, é o “caminho das
mãos livres”. Durante a solenidade, foram reconhecidos o trabalho e dedicação ao esporte de:
- Fábio Campion - empresário do ramo de TI (Tecnologia da
Informação), praticante de Karate-Do desde 1982. Faixa-preta, ele também foi professor da
arte marcial na Academia do
Cuble Atlético Piracicabano entre os anos de 1989 e 1999.
- Marcelo Yonamine - praticante de karatê desde os 5
anos de idade, Sensei Marcelo
esteve por diversas vezes no
Japão, onde obteve, dos 15 aos
40 anos de idade, graduações
do 1 ao 7 Dan. O homenageado
também integrou a Seleção Paulista de Karatê em 1993 e 1999.
- Natalia Brozulatto Spigolon - Vice-Campeã da Copa do
Mundo WKF 2012, em Atenas,
Natália coleciona inúmeras outras vitórias em competições nacionais e internacionais: foi medalhista em etapas da Liga Mundial de Karatê, campeã dos jogos
Pan-Americanos de Toronto
2015, medalhista nos Jogos SulAmericanos em 2010 e 2014, cinco vezes Campeã Sul-Americana,
doze vezes Campeã Brasileira na
modalidade e seis vezes campeã
dos Jogos Abertos de São Paulo.
- Saulo Teruo Takami - piracicabano de 35 anos, natural de
Piracicaba, iniciou os treinos na
modalidade aos 10 anos de idade,
no Clube Cristóvão Colombo. Atualmente, Saulo é faixa-preta 5º
Dan. Com títulos na Liga Paulista
e na Liga Nacional, recentemente
começou a praticar Kobudô, modalidade do Karatê que usa armas.
Natália Spigolon, que discursou em nome dos caratecas homenageados, agradeceu ao vereador “por essa iniciativa e por res-

Guilherme Leite

Vandrea Novello, representante da SMS, Marilda Soares,
representante da SME, Juliana Baccarin, Euclidia Fioravante,
secretária Smads, Samaris Alves, coordenadora do Comad,
vereador Gustavo Pompeo e Pablo Carajol, do Mandato coletivo

As celebrações deste ano foram propostas pelo vereador
Pedro Kawai (PSDB) por meio do requerimento 11/2022

saltar esse esporte maravilhoso,
que guia e direciona muitas pessoas” e também reverenciou o trabalho de todos os envolvidos na
disseminação e fortalecimento da
arte marcial em Piracicaba.
A atleta, apesar de afastada
em definitivo dos tatames, de forma competitiva, devido a uma artrose do que a levou a colocar uma
prótese no quadril, não esmorece
em relação à paixão e ao orgulho
de sua trajetória dentro do esporte: “me disseram uma vez uma
frase que me marcou muito. Vez
ou outra, a vida nos deixa algumas cicatrizes para que, quando
olharmos para elas, possamos
lembrar do quão incrível nós fomos. Eu faria tudo de novo, com
o mesmo amor que eu coloquei
em cada dia de treino e competição”, e agradeceu o apoio que
sempre recebeu de seu marido e
treinador e de toda sua família.
DIA MUNICIPAL DO
JUDÔ – Ao falar da arte marcial
milenar convertida em esporte,
Pedro Kawai lembrou com carinho que é do Judô que ele traz,
desde pequeno, grandes lições
para a vida: “os primeiros ensinamentos, seja como ser humano, seja como cidadão, vieram do
judô. Papai era atleta do judô,
amava o judô, e sempre usava
seus ensinamentos e suas conversas. E uma das que mais ele falava, era assim: calma, use a força
do seu adversário contra ele, e isso
eu carrego muito no meu dia a
dia”, rememorou o vereadora.
Durante a solenidade em comemoração ao Dia Municipal do
Judô, três nomes de destaque no
esporte foram homenageados:
- Marcelo Zanetti Denardi Campeão Pan-americano em
2011, iniciou seus treinos em
1982 e, a partir de 2005, começou a participar mais intensamente de torneios e competições.
Marcelo também foi Vice-Campeão Sul-Americano em 2010,
Campeão Brasileiro e Paulista e
Campeão dos jogos regionais por
Piracicaba e no individual;
- Marco Antônio Ribeiro Vice-Campeã Olímpico em 1984,
na cidade de Los Angeles, foi
também Campeão Regional de
Judô FJP nos anos de 1972, 1980,
1981 e 1982. Marco Antônio treina desde os 5 anos de idade e, em
1981, tornou-se faixa-preta pelo
Clube Tietê, em São Paulo.
- Renê Scarpari de Mattos filho do Sensei Beninho Mattos,

Renê iniciou começou a praticar a
modalidade em 1996, aos 4 anos
de idade. Além de diversas participações e conquistas em campeonatos regionais e nacionais, ele foi
um dos Senseis responsáveis pela
fundação, em 2010, da Academia
Heisei de Judô. Renê também participou ativamente na criação de
projetos sociais de judô na cidade.
Representando os judocas
presentes, Marco Antonio Ribeiro reverenciou os mestres do passado, que abriram para ele e para
o esporte piracicabano acesso aos
tatames internacionais. Ele lembrou seu início no esporte, “no ano
de 1967, quando em cima da sede
da Caixa Econômica, ainda na
rua Prudente de Moraes, os senseis Luís Carlos, Paulo Mubarac
e João Gonçalves Filho montaram a academia Gonçalves Mubarac”, sua formação primeira.
O judoca também lembrou de
uma passagem, quando ele e outros atletas enfrentaram lutadores, vindos do Japão, para um
breve torneio contra a seleção
paulista: “foi um placar exuberante de 9,5 a 0,5 para eles, e a gente
tomou um show de judô. A gente
achava que estava bem, mas a
gente não sabia nada de judô”,
lembrou de forma anedótica. A
derrota, longe de o desanimar, foi
convertida em motivação para as
conquistas futuras: “graças a isso,
a gente também aprende que a vida
da gente é assim, nem só de vitórias. A gente aprende muito mais
com as derrotas”, disse o atleta.
Pedro Kawai, por fim, agradeceu uma vez mais aos presentes
e disse a todos os homenageados
da noite: “sem sombra de dúvidas, vocês são a razão da Colônia
japonesa existir, a razão do Karatê e do Judô continuarem existindo, pois, a vida passa, os ciclos se
encerram, e nós temos que nos
abrir para novos ciclos, e vocês são
representantes desse novo ciclo. Se
não dermos continuidade, não tivermos novas lideranças, a gente
acaba, a história para, e esse papel
a gente não pode deixar amarelar
e ficar em uma gaveta, e isso vocês
estão fazendo com maestria”, conclui o proponente da honraria.
Durante a solenidade também foi entregue a Pedro Isamu
Mizutani, Alice Mayumi e Paula Hissami Yamada, a moção de
aplausos 74/2022 em reconhecimento pela conquista do vigésimo sétimo concurso de Karaokê do Estado de São Paulo.

A Política Nacional sobre Drogas foi o tema central na abertura
da XX Semana Municipal de Políticas sobre Drogas. O evento aconteceu na manhã de ontem (27), no
Engenho Central, reunindo cerca
de 80 pessoas entre participantes
e as autoridades locais. Euclidia
Fioravante, secretária municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), o vereador Gustavo Pompeo, Pablo Carajol, do
Mandato Coletivo A Cidade é Sua!,
representantes das Secretarias
Municipais da Educação e Saúde
e membros do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas
(Comad). O prefeito Luciano Almeida também marcou presença.
A abertura contou com a exposição de trabalhos artísticos produzidos por usuários dos Centros
de Atenção Psicossocial (Caps) e
entrega de materiais informativos
dos Narcóticos Anônimos (NAA).
O tema abordado pelo antropólogo, cientista social, mestre em sociologia e doutorando
em ciências sociais Matheus
Nunes, enfatizou o trabalho das
Comunidades Terapêuticas na
Política Nacional, apresentando
um estudo sobre as práticas e resultados das terapias utilizadas
para interação social dos usuários de drogas, a partir da proposta de atividades centradas
nos eixos de espiritualidade, trabalho e disciplina. “A substância
em si não é o único problema.
Para encontrar alternativas de
tratamento é necessário considerar três fatores: a substância, o
sujeito e a circunstância”, disse.
Para a secretária Euclidia Fioravante, a Semana Municipal
garante a ampla discussão e o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade. “Vivemos em um
momento de crescimento da dependência química e necessidade
ainda maior do fortalecimento da
rede e de políticas públicas efetivas que apresentem resultados
concretos em conformidade com

os direitos humanos e as diretrizes internacionais”, ressaltou.
No final do evento, Gustavo
Pompeo falou sobre a necessidade
de todos os serviços da Política
Nacional aos casos de dependência química. “Todos são essenciais, uma vez que, cada caso é único. O sucesso para a recuperação
de um adicto vem de formas variadas. A dependência química é
física, mental e espiritual, por
isso deve ser tratada de maneira
ampla”, afirmou o vereador.
A programação da XX Semana Municipal de Política sobre
Drogas segue até o dia 30/06.
Amanhã, 28/06, acontece no Engenho Central (Barracão 14) a palestra A invenção de si, no cuidado com o outro, com o psicólogo
clínico e suicidólogo Sérgio de Oliveira Santos e rodas de conversa,
mediadas pelo psicólogo Thales
Ramos e conselheiros do Comad.
No dia 29, a partir das 8h,
ocorrerão oficinas coletivas voltadas aos alunos do Ensino Médio da Rede Estadual, com abordagem à temática a partir da linguagem de artes visuais, com o
artista Gustavo Machado, construção de poesias, com os artistas Vênus (Gabriela), Lua (Luana) e Eberton, além da apresentação do Teatro do Oprimido,
com o artista Felipe Nunes.
Para finalizar a programação, na quinta-feira, dia 30, às
8h, a praça José Bonifácio sediará a oficina de vivências e sensibilização voltada à população
em situação de rua, haverá ainda, oficina de percussão e ritmos brasileiros com o artista
Maikon Araki e apresentação
musical com a cantora Vênus.
As atividades são realizadas com o apoio do Rotary Club
Piracicaba Luiz de Queiroz, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal de Agricultura, Café Morro Grande,
CT Renascimento e Rede Drogal – Instituto José Cançado.

C ENTRO A GRÍCOLA

Vereador acompanha início
de capinação e limpeza
Assessoria Parlamentar

SANTO ANTÔNIO

Vereador visita bairro junto do secretário de meio ambiente
O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
acompanhado de sua assessoria,
visitaram na manhã de sexta-feira (24), os Bairros Santo Antônio,
São Jorge, Jardim Paineiras e Jardim Vitória, e apresentou alguns
pedidos feitos pela população ao
secretário Alex de Gama Salvaia,
da Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema).
Entre os pedidos, destacamos a criação de uma academia
ao ar livre, na área localizada ao
lado do terminal do São Jorge,
entre a alça de acesso e o alambrado, a colocação de uma arquibancada de madeira no campo de futebol de areia, melhorias

em um parque infantil e a instalação de pontos de iluminação em
uma escadaria no Santo Antônio,
além de capinação, limpeza em áreas e poda de árvores no Jardim
Paineiras e no Jardim Vitória.
O vereador Paraná já encaminhou à Sedema e também para
outras secretarias, Indicação e Ofícios sobre esses pedidos, solicitando a realização dessas melhorias.
“Essas visitas foram realizadas em um momento muito
oportuno, para a realização de
estudos sobre os pedidos feitos pela população e também
suas futuras realizações, beneficiando dessa forma, toda a
comunidade”, comentou.

Paraná acompanhou o início dos serviços em áreas próximas a empresas

Assessoria Parlamentar

Paraná visitou região acompanhado do secretário Alex Salvaia

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
acompanhado de sua assessoria,
acompanhou na manhã desta
sexta-feira (24), o início dos serviços de capinação e limpeza em
áreas próximas a empresas localizadas na avenida Santa Cruz
do Rio Pardo, no Centro Comercial Agrícola Taquaral, ao lado
da rodovia onde se localiza a CEAGESP - Ceasa de Piracicaba.
Comerciantes e empresários do local solicitam essa limpeza, pois o mato está muito
alto, trazendo muita insegurança a todos que utilizam des-

sas vias, além de existirem diversos arbustos (leucenas),
que estão infestando o local.
Além da limpeza nos terrenos localizados na avenida
Santa Cruz do Rio Pardo, o serviço também será executado
nas vias próximas às empresas.
Em janeiro do corrente ano, o
vereador Paraná encaminhou à
Sedema um ofício solicitando
essa limpeza, a fim de melhorar
um pouco a segurança dessa população. “Essa melhoria irá beneficiar a comunidade daquela região, beneficiando dessa forma,
toda a sociedade”, comentou.
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C OVID -19

Piracicaba libera hoje novas
vagas para agendar vacina
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, libera novas vagas para
agendamento da vacina contra a
Covid-19 nesta terça (28), às 8h30,
no site VacinaPira. Confira os grupos que poderão se agendar:
• 1ª dose para crianças de 5 a
11 anos; adolescentes de 12 a 17
anos e adultos com 18 anos ou mais
• 2ª dose para crianças que
tomaram a 1ª dose Pfizer pediátrica até 05/05
• 2ª dose para adultos que tomaram a 1ª dose Pfizer até 10/06
• 2ª dose para adolescentes
que tomaram a 1ª dose da Pfizer até 05/05
• 2ª dose para quem tomou
a 1ª dose da CoronaVac/Butantan até 04/06
• 3ª dose para adolescentes
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, quatro meses
• 3ª dose para adolescentes (12
a 17 anos) com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, oito semanas
• 3ª dose para pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, quatro meses
• 3ª dose para pessoas com 18
anos ou mais com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, 28 dias
• 4ª dose para pessoas com 40
anos ou mais que tomaram a 3ª
dose há, pelo menos, quatro meses

• 4ª dose para pessoas com 18
anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 3ª
dose há, pelo menos, quatro meses
• 5ª dose para pessoas com 50
anos ou mais com alto grau de imunossupressão que tomaram a 4ª
dose há, pelo menos, quatro meses
Para se vacinar contra a
Covid-19, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose.
PROFISSIONAIS DA
SAÚDE – A aplicação da 4ª dose
para profissionais de saúde que
tomaram a 3ª dose há, pelo menos, quatro meses continua, sem
agendamento, das 8h às 11h30 e
das 13h às 14h45, nas unidades
USF Santa Rita, UBS Planalto,
UBS Pauliceia, nos dias úteis.
GRIPE – Já a vacinação contra a gripe está liberada para todas as pessoas com 6 meses ou
mais. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde nos dias úteis, sem agendamento, nos CRABs (exceto CRAB
Paulista) e UBSs, das 8h às 15h, e
nos PSFs, das 8h às 16h. Para
receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação. Para as crianças, é recomendado também a apresentação
da carteirinha de vacinação.

‘S HOW SEM P ARTIDO’

Protocolado por Guto Zacarias,
do MBL, e Zezinho Pereira
Vitor Gabriel

C ONFISCO

Bebel promove hoje audiência
pública pelo fim do confisco
Será na Alesp, hoje, a partir das 15h, para ampliar ainda mais
o debate sobre o tema; vários projetos tramitam pela Casa
A deputada estadual Professora Bebel (PT) promove, nesta terça (28), audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp) para debater o
fim do confisco salarial sobre as
aposentadorias e pensões de servidores estaduais. A audiência
será realizada no auditório Teotônio Vilela, a partir das 15 horas e
visa, além de debater os projetos que
tramitam na Casa, assim como estratégias para que sejam votados.
Com esta iniciativa, o objetivo
da deputada Professora Bebel é de
que a Mesa Diretora da Alesp paute a votação de proposituras que
tratam do fim do confisco de aposentados e pensionistas. Na Casa
tramitam diversos projetos com esta
finalidade, entre eles o PL 450 da
própria deputada, assim como o
PDL 39/2020, que susta os efeitos
da declaração de déficit atuarial
feita pelo governo estadual em 19
de junho de 2020, que permite a
cobrança de contribuição previdenciária majorada pelos aposentados
e pensionistas, assim como de Ação
Direta de Inconstitucionalidade
que tramita no STF, e a PEC 6/
2021, também assinado por outros
parlamentares. “Estas proposituras
se aprovadas põe fim ao confisco
dos aposentados e pensionistas.
Hoje, todos os projetos contra o
confisco estão em igual situação,
pois nenhum deles foi ainda pautado no plenário. Se isso vier a acontecer, obviamente votarei a favor,
independente de qual seja a propositura, porque vem sendo praticada no Estado de São Paulo uma
grande injustiça com os servidores
aposentados e pensionistas, das
mais diversas áreas”, tem defendido a deputada Professora Bebel.

Divulgação

A iniciativa da audiência é da deputada Bebel: fim do confisco de aposentados e pensionistas do Estado

MST

De passagem por Piracicaba
para cumprir agendas, o ativista e
influenciador do MBL Guto Zacarias foi recebido na Câmara Municipal pelo vereador piracicabano
Zezinho Pereira. (União). Juntos,
eles protocolaram o Projeto de Lei
“Show Sem Partido”. O texto, de
autoria de Guto e Rubinho Nunes
(pré-candidato a deputado federal e vereador da capital paulista),
pretende prever a suspensão do
cachê de artistas que fizerem manifestações políticas e eleitorais em
shows com uso de verba pública.
O projeto prevê ainda uma
multa estipulada em até 50%
sobre o valor do contrato firmado com o artista e proíbe que o
punido faça licitações com o poder público por um período mínimo de um ano. Além de Piracicaba, a iniciativa, que já foi
protocolada na Câmara Municipal de São Paulo e em diversas
outras cidades do estado, também foi apresentada à Câmara
de Limeira na mesma tarde.
IDEIA — A ideia surgiu em
meio a questionamentos envolvendo shows sertanejos, como de
Gusttavo Lima, e o uso de verba
de prefeituras. Conforme reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o deputado André Janones

(Avante-MG), pré-candidato à
Presidência, destinou R$1,9 milhão em recursos de uma emenda
parlamentar para promover uma
festa com o artista e outros cantores sertanejos. Além disso, Lima
se envolveu em discussões sobre
pagamentos de shows após a divulgação de um contrato de R$1,2
milhão feito pela prefeitura de Conceição do Mato Dentro, cidade
mineira de 17 mil habitantes.
Recentemente a cantora
Ludmilla, também foi alvo de
uma polêmica após fazer símbolo de um "L" com as mãos
durante um show que fazia pela
Virada Cultural de São Paulo.
Ainda na sexta, Guto se reuniu com mais de 100 apoiadores
e outros integrantes do MBL no
bar Beer4U. O evento faz parte de
uma série de encontros que acontecem em diversas cidades do Estado ao longo dos próximos meses, a fim de difundir as ideias e
projetos do Movimento e também
ouvir as demandas locais.
REDES SOCIAIS: Instagram: https://www.instagram.
com/gutozacariasmbl/
Tiktok: https://www.tiktok.
com/@gutozacariasmbl
Twitter: https://twitter.com/
GutoZacariasMBL

Ao lado de Haddad, Bebel participa
da inauguração de fábrica de laticínios
Fotos: Divulgação

Ao lado do ex-ministro
Fernando Haddad, pré-candidato a governador do Estado
de São Paulo pelo PT, a deputada estadual Professora
Bebel (PT) participou da inauguração da fábrica de laticínios Coapar, do MST, no município de Andradina, noroeste
do Estado. A inauguração
aconteceu na última sexta
(24), reunindo diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, como o presidente
do partido, Luiz Marinho; Gilmar Mauro, coordenador do
MST, além do ex-governador
Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidência da
República na chama encabeçada pelo ex-presidente Lula.
Para a deputada Bebel, a
inauguração desta fábrica de
laticínio “é um dia histórico
para os trabalhadores e trabalhadoras do Movimento dos
Sem Terra. Sem dúvida, um
grande empreendimento que
conecta desde o pequeno
produtor de leite, passando
pela industrialização dos derivados até o consumidor final. Parabéns a todos do MST
por mais essa conquista”.
A parlamentar ressalta
que fez questão de estar presente ao lado do professor
Fernando Haddad e do presidente da Coapar Lourival
Plácido de Paula e tantos outros companheiros e companheiras de luta, como o coordenador do MST, Gilmar Mauro, para reafirmar o seu compromisso com o assentamento de famílias no campo.
“Defendo a reforma agrária
porque é preciso dar a oportunidade para que as pessoas possam produzir e, a partir disso, gerar produtos, alimentos pelo menor preço
possível para nossa população e, consequentemente,
renda para estas famílias”.
Haddad afirmou que a
Coapar será “fundamental”
para o desenvolvimento daquela região. “Eu tenho uma
relação de muito respeito e
admiração com o MST e

essa fábrica reforça esse sentimento. Olha, o compromisso
que temos que assumir é que
não há como ter terra improdutiva, enquanto tem gente passando fome”, finalizou Haddad.
Alckmin disse estar “feliz
nesta grande indústria do MST
em Andradina”. “A história do
MST é de luta e conquistas e o
cooperativismo da Coapar é um
sucesso”, disse Alckmin, vencendo a resistência da plateia.
Gilmar Mauro, da coordenação nacional do MST, afirmou que a experiência pode
ser expandida pelo país.
“Essa inauguração é a celebração da experiência da colaboração, colaborar é importante, crescer juntos. Quando
um grupo desistiu dessa cooperativa, alguns jovens decidiram continuar e hoje colhem o
fruto dessa insistência”.
A INDÚSTRIA - Em 1989,
um grupo de trabalhadores rurais do MST, da região de Campinas, no interior de São Paulo, ocupou a Fazenda Timboré
em Andradina, onde começaram a produzir leite. Em 1997,
esse grupo fundou a Cooperativa de Agropecuária dos Assentados e Pequenos Produtores
da Região Noroeste do Estado de São Paulo (Coapar).
Hoje, a cooperativa alcança 24
assentamentos do MST, distribuídos em 12 municípios.
Entre os trabalhadores do
MST, que ocuparam a Fazenda
Timboré, estava Lourival Plácido, que hoje é presidente da
Coapar e membro da Executiva estadual do MST, que celebrou a inauguração. “É muito
importante para toda a região,
a inauguração de nossa fábrica hoje. São quase mil famílias assistidas, o que impacta
toda a economia local”, contou
Plácido, que pretendia ter inaugurado a indústria em 2020,
mas o processo foi atropelado
pela pandemia. “Quando estávamos avançando com as
obras, tínhamos recursos aprovados, depois de todo usar
dois anos de silêncio do governo (Michel) Temer, e do boi-

A deputada Professora Bebel com o professor Fernando Haddad,
durante a inauguração da fábrica de laticínios

Gilmar Mauro, coordenador do MST, fala da importância da fábrica
observada por lideranças políticas, entre elas a Professora Bebel

cote do governo de Jair Bolsonaro (PL), que tentou derrubar
nosso projeto de R$ 13 milhões para R$ 1 milhão. No final, pressionamos e ficou em
R$ 9 milhões”, lembra Plácido.
“No entanto”, continua o líder
do MST, “veio a pandemia e
tudo ficou muito mais caro, principalmente o cimento, que subiu 30%”, explica Plácido.
A obra só foi concluída
após a pandemia, quando a

Coapar acessou R$ 3,5 milhões na Finapop, programa
de crédito criado pelo MST, em
parceria com um grupo de investidor. Com 160 tanques de
refrigeração, sendo 100 individuais e 60 coletivos, espalhados em lotes do MST na
região, que armazenam leite
da produção de 900 famílias,
a Coapar pretende produzir 55
mil litros de laticínios por dia
e até 2 milhões por mês.
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SAUDADE

F ÁBRICA

Portal monumental do cemitério
é marco histórico da cidade

Câmara homenageia supermercado
por participar de projeto natalino

DE

S ONHOS

Divulgação

De estilo neoclássico, a entrada central do principal cemitério denota a
valorização artística e visão humanista dos primeiros governantes locais
Resolução de número 85, datada de 4 de junho de 1906, demonstra a decisão do Intendente
a mandar construir um portão
artístico no cemitério municipal. O
documento é assinado por Manoel da Silveira Corrêa, Fernando
Febeliano da Costa, Barão de Rezende, Coriolano Ferraz do Amaral, Francisco A. de Almeida Morato, Joaquim Pinto de Almeida e
Manoel Ferraz de Camargo. Estes
são nomes de vereadores, da Piracicaba provinciana, em acolhimento à decisão que resultou na construção do portal monumental que
hoje é marco histórico na cidade.
A série Achados do Arquivo, desta sexta-feira (24), conforme documentos em anexo faz
uma retrospectiva sobre os primeiros cemitérios em Piracicaba,
até se consolidar no da Saudade, com seu pórtico principal e
local onde se reverencia o olhar
artístico do seu entorno, incluindo a parte externa, nas inúmeras obras artísticas expostas nos
muros, mantidas pelo município.
O cemitério da Saudade é visto também como um espaço à contemplação. "Aqui somos todos
iguais", é a expressão em latim OMNES SIMILES SUMUS - inserida no portal de entrada. A obra
é estilo neoclássico, de 1906, construída na gestão do prefeito Aquilino José Pacheco, em trabalho de
autoria do artista Altino Porto, e
do construtor Carlos Zanota. Mas
a história do local acontece bem
antes, ligado ao protestantismo
no Brasil, quando o alemão Otto
Rudolpho Kupfer recebe autorização da Câmara para a compra
de área de terra para aqueles que
não professavam a fé católica.
Até 1872 o espaço foi exclusivo da comunidade protestante. O
único cemitério da cidade, onde
hoje é a Escola Moraes Barros era
da religião católica. Os protestantes precisavam ser enterrados em
Santa Bárbara D'Oeste. Naquele
mesmo século, na década de 90,
houve a municipalização dos cemitérios, e o primeiro sepultamento do cemitério da Saudade
foi da escrava Gertrudes, marco
histórico para os piracicabanos.
Hoje, sem religiões, mas
com suas principais obras preservadas, o cemitério abriga
verdadeiras obras de artes. Parte dos jazigos são tombados pelo
Codepac (conselho de defesa do

Patrimônio Cultural de Piracicaba), dentre eles: Prudente de
Moraes Barros, primeiro presidente civil do Brasil e seu irmão,
Manoel de Moraes Barros Júnior, que foi juiz de direito, promotor de justiça, delegado de
polícia e presidente da Câmara.
O cemitério também guarda os restos mortais de João de
Almeida Prado, Capitão Mor de
Itú, Vigário Francisco Galvão
Paes de Barros o padre Galvão,
uma das personalidades mais
queridas e influentes da antiga
Piracicaba, e José Ferraz de Almeida Júnior, pintor Ituano,
que foi assassinado pelo seu primo, por manter uma relação
amorosa com a sua esposa.
São aproximadamente 3.500
túmulos, divididas em 90 quadras
que abrigam pessoas famosas,
anônimas, jovens, crianças e idosos, brasileiros e estrangeiros,
pobres ou ricos, cristão ou não,
negros, brancos e amarelos.
CEMITÉRIO PROTESTANTE - Documentos da Câmara demonstram que em 22 de janeiro de 1860, em sessão camarária, os vereadores aprovaram pedido no qual os alemães protestantes, residentes no município,
pediram terreno para edificar
cemitério próprio, visto que, por
motivo de crença, não podiam
ser admitidos, nem enterrados
nos cemitérios desta cidade.
Então, a municipalidade
concedeu aos alemães protestantes, para que edificassem
seu cemitério, num terreno de
oito braças, em quadra no lugar do Bairro Alto, fazendo
frente à rua São José, e fundos
com a rua Direita, ficando a cargo do Presidente, mediante aprovação da Câmara esta concessão,
como tão bem a demarcação.
No dia 25 de fevereiro de
1873, em ofício, a Câmara Municipal endereçou à Assembleia Provincial o regulamento do cemitério para julgamento e aprovação,
o que resultou em novo cemitério
na época, e atual (Cemitério da
Saudade), que fazia frente pela
hoje Avenida Independência.
CEMITÉRIO DA SAUDADE - Conforme registros da Câmara e trabalhos de historiadores
e pesquisadores, o cemitério da
Saudade de Piracicaba foi o terceiro na cidade a ser construído e
foi formado inicialmente como um

Davi Negri

Moção de aplausos conferida pelo vereador Thiago Ribeiro
homenageia o Supermercado Beira Rio pela participação no projeto

Série Achados do Arquivo, desta sexta-feira (24),
conforme documentos em anexo faz uma retrospectiva
sobre os primeiros cemitérios em Piracicaba

cemitério protestante. O cemitério
foi solicitado porque os protestantes, no caso, luteranos, não podiam ser sepultados em cemitérios
católicos. Havia em Piracicaba dois
cemitérios Católicos: o primeiro
ficava localizado na Praça Tibiriçá, onde atualmente se encontra a E.E. ‘Morais Barros’ e o segundo, onde se encontra o Colégio Dom Bosco-Assunção, servia
apenas aos padres e freiras. Theodore Loose foi um dos primeiros a serem sepultados no cemitério da comunidade, em 1869.
Muitos norte-americanos (batistas, metodistas e presbiterianos), vindos da Guerra da Secessão, também enterraram seus
mortos nesse cemitério, que foi de
uso exclusivo da comunidade alemã até tornar-se municipal (público) em 2 de dezembro de 1872,
com o sepultamento da escrava
Gertrudes. Para tanto foi construído um muro que separava os
Protestantes dos Católicos. Também neste ano foi colocado, no
muro da Avenida Independência,
frente à Rua Moraes Barros um
portão de ferro confeccionado
pelo ferreiro Joaquim Lordello.
Reformado no início do século XX, suas ruas foram em boa
parte alteradas, mantendo-se alguns túmulos nas disposições antigas, como no caso do Padre Galvão. Em 1906 o vereador Francisco Morato propôs a construção de um portal de entrada no
Cemitério Municipal, que acabou
trazendo a demolição do muro
que separava os mortos de diferentes religiões. Foi executada
uma avenida central e um portal
de entrada, com características

neoclássicas e anjos em relevo,
projetado por Serafino Corso e
construído por Carlos Zanotta.
Apesar de popularmente se
dizer que pode ter sido inspirado
no portal do Cemitério de Gênova, na Itália, é difícil a comparação, tendo em vista que o importante portal monumental do Cemitério Staglieno não apresenta
semelhanças formais com o
portal piracicabano, muito menos em tamanho ou proporções.
O Portal do Cemitério da
Saudade é uma construção de
caráter monumental, com inspiração no ‘Arco do Triunfo’
clássico, tendo proporções bastante acanhadas se comparado
ao congênere genovês. Na entrada há quatro figuras em relevo
representando serafins e querubins, todas diferentes entre si.
O portão de ferro fundido foi
trazido da Alemanha pelo arquiteto Serafino Corso e a epígrafe
OMNES SIMILES SUMUS foi pintada em 1941 pelo artista local Joca
Adâmoli, atendendo ao pedido do
Prefeito José Vizioli. A liberdade
estética, com a qual foram usados os elementos clássicos, insere
o monumento no Ecletismo.
ACHADOS DO ARQUIVO - a série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação de parte do acervo do Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo, ligados
ao Departamento Administrativo,
criada pelo setor de Documentação, em parceria com o Departamento de Comunicação Social, com
publicações no site da Câmara, às
sextas-feiras, como forma de tornar acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.

T RÂNSITO

Primeira mulher na pasta, secretária é homenageada
A secretária de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), Jane Franco Oliveira recebeu um voto de congratulações por ser a primeira
mulher a assumir a pasta. A homenagem foi entregue na manhã desta segunda-feira (27) pela
vereadora Ana Pavão (PL), autora do requerimento 331/2022,
que concedeu a homenagem.
“Jane, é uma honra te entregar essa homenagem. Nós temos
que valorizar o seu pulso, a sua
postura e o seu trabalho e valorizar
o trabalho da mulher que é o nosso
papel aqui”, declarou a vereador.
Emocionada, a secretária da
Semuttran afirmou que no Brasil
os cargos de liderança são ocupados por 38% das mulheres.
“Sempre tivemos homens a frente de pasta que foram mestres,
claro, sem eles eu não teria aprendido tanto, mas coordenar uma
pasta que tem muitos homens e
poucas mulheres é realmente um
motivo de orgulho”, agradeceu.

Graduada em Administração de Empresas, Jane Franco
Oliveira iniciou sua carreira pública como Agente de Operação
de Trânsito em Transportes na
Secretaria Municipal de Mobilidade, Transito e Transportes,
onde teve a oportunidade de auxiliar diversas Divisões, adquirindo experiência e conhecimento das
diversas áreas da secretaria.
Após 13 anos, foi nomeada
Chefe da Divisão do Núcleo de
Apoio Administrativo, administrando os processos gerenciais e
auxiliando diretamente os Departamentos de Transportes Públicos
e Departamento de Engenharia de
Tráfego, consolidando os contratos junto à Caixa Econômica Federal (Programa Médias Cidades),
contratos do Transporte Coletivo.
Além disso, coordenou campanhas de conscientização no
trânsito, e manteve sua participação atuante nos Fóruns Paulistas e Nacional de Mobilidade
Urbana e principalmente o con-
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Manter o sonho das crianças que vislumbram receber um
presente ao escrever uma cartinha ao Papai Noel. Este é o objetivo do Projeto Fábrica de Sonhos, que no ano de 2021 teve a
participação de nove empresas,
dentre elas o Supermercado Beira Rio, que por intermédio do
vereador Thiago Ribeiro (PSC)
ganha o reconhecimento da Câmara, pela aprovação unânime
da moção de aplausos 16/2022.
Na manhã desta sexta-feira (24), em ato solene no Supermercado Beira Rio, no Shopping
Paulistar, o parlamentar fez a
entrega da honraria, com a presença do proprietário, Adenir
José Graciani, e do diretor João
Marcos, além do gerente de operações, Nasson Gonçalves.
Thiago Ribeiro enfatizou o
papel da Câmara no reconhecimento da homenagem às empresas que abraçaram o projeto.
"Foi algo fantástico e gratificante", sintetizou o parlamentar ao
se reportar o que foi a emoção
de vivenciar a alegria de uma das
crianças ao receber o tão sonhado presente do Papai Noel.
O parlamentar também
agradeceu aos funcionários, colaboradores e fornecedores do
Supermercado Beira Rio que se
empenharam no desenvolvimento do projeto. E, anunciou a continuidade da iniciativa, com o
aprimoramento da campanha
para este ano, que além das cartinhas a Papai Noel, também poderá arrecadar alimentos. "Fazer uma criança feliz não tem
preço", concluiu Thiago Ribeiro.
Adenir José Graciani agradeceu a homenagem da Câmara
e considerou que na singeleza
deste projeto, além da simples iniciativa, tem uma grande representatividade. "Devolvemos um
pouco do que a própria população
nos deu", considerou o empresário, que também agradeceu os 400
colaboradores e funcionários,
irmanados numa grande família, servindo as quatro unidades
que formam a rede Beira Rio.
Graciani ainda ponderou sobre o momento em que passa o
Brasil e, reiterou que iniciativas
como estas podem fazer a diferença em prol da população. "É inadmissível que a gente tenha que passar fome e, ter alimento sendo jogado fora", disse o empresário ao
questionar em que Brasil estamos
vivendo, onde uma criança troca
o sonho de Papai Noel por um
panetone. Graciani também reforçou a sugestão para ampliação
da campanha, que poderá arrecadar alimentos, a exemplo do
macarrão, dado à sua capacida-

de de saciar a fome de muita gente, a um custo bem acessível.
MOÇÃO - No teor da moção, o vereador Thiago Ribeiro
descreve o histórico da rede de
supermercados, que nasceu em
maio de 1983, quando o então caminhoneiro Armando Graciani desistiu da profissão, pelas dificuldades pessoais que enfrentou. Vendeu seu caminhão e, juntamente
com a família, comprou a primeira
loja, de 180 metros quadrados, localizada no Jardim Petrópolis.
O Beira Rio é uma rede de
supermercados que possui quatro lojas e aproximadamente 250
colaboradores, atua há 37 anos
no mercado de Piracicaba, com
uma ampla variedade de produtos e um excelente atendimento
feito por profissionais capacitados para atender seus clientes.
A empresa participou do desenvolvimento e execução do Projeto Fábrica de Sonhos 2021,
onde adotou uma criança para
realizar um sonho de Natal.
PARTICIPANTES - As
empresas que participaram do
"Projeto Fábrica de Sonhos
2021" tiveram o reconhecimento da Câmara Municipal de Piracicaba. Nove empreendimentos da cidade presentearam 12
crianças que haviam manifestado seus desejos em cartas ao
Papai Noel no Natal passado.
As moções aprovadas reconhecem as empresas: Embracon
(11/2022), Jugatha (12/2022),
Elifer (13/2022), Novatecnica
Equipamentos para Laboratório
(14/2022), Espetto Carioca (15/
2022), Supermercados Beira Rio
(16/2022), Villinha Chopp Botecaria (17/2022), MyBox Marcenaria Moderna (18/2022) e
Grupo Pizzinatto (20/2022).
O Grupo Pizzinatto presenteou três crianças, e a Embracon,
duas. A Jugatha, a Elifer, a Novatecnica, o Espetto Carioca, os
Supermercados Beira Rio, o Villinha Chopp Botecaria e a MyBox
Marcenaria Moderna foram padrinhos de uma criança cada.
Recebem as homenagens,
pelas empresas, Tiago Gaiotto
(gerente comercial da Embracon), Geraldo Gimenez Junior
(proprietário da Jugatha), Lucas Roberto da Silva (da Elifer),
Gustavo Berto (da Novatecnica),
Alex Faustino (proprietário do
Espetto Carioca), Adenir José
Graciani (proprietário dos Supermercados Beira Rio), Valderes Adriani Colombeli (proprietário do Villinha Chopp Botecaria), Lucas Tonelli Bombo (proprietário da MyBox Marcenaria
Moderna) e Felipe Pizzinatto (diretor do Grupo Pizzinatto.

D EMANDA

Vereador questiona manutenção
asfáltica em rua no Santa Rita
Voto de Congratulações é de iniciativa da vereadora Ana Pavão (PL)

vênio firmado junto ao DETRANSP (Departamento Estadual de
Trânsito), tido como modelo para
outros municípios por ser o primeiro a ser integralmente reembolsado com as verbas estaduais.
“Hoje, dando continuidade
às ações e equipe formada pelo

Prof. José Vicente Caixeta Filho,
a quem tenho enorme respeito,
apreço e consideração, tem o desafio de contribuir por uma mobilidade mais planejada e sustentável, além do desenvolvimento de
projetos e soluções para segurança viária”, afirmou Ana Pavão.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

O estado de conservação asfáltica da rua José Passari, no bairro Santa Rita, foi o tema do requerimento 485/2022, de autoria de
Pedro Kawai (PSDB), aprovado na
noite desta quinta-feira (23) durante a 27ª reunião ordinária de 2022.
Segundo a propositura, "o
asfalto da via está em péssimo estado, com vários buracos, necessitando de recape ou tapa-buracos".
De acordo com Kawai, o assunto
já foi tema da indicação 1580/
2022, protocolada no dia 09 de
maio, que traz fotos que evidenciam a má-conservação da via.
O vereador, agora, questiona
se a pasta competente pela conservação asfáltica já realizou alguma
vistoria no local e, em caso positi-

vo, solicita a apresentação do
correspondente laudo. Em caso
negativo, Kawai pergunta "por
qual motivo até o presente momento não foi vistoriado o local?".
Ele também questiona se "existe algum estudo/projeto da Administração Pública Municipal para a
realização de recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos" na
rua José Passari e pede cópia e cronograma de execução, caso tenham
sido elaborados. Em caso negativo,
Pedro Kawai pergunta "por qual
motivo o até o presente momento
o Poder Executivo Municipal não
analisou e não atendeu os pedidos mencionados" e, em seguida,
questiona se existe a possibilidade da demanda ser atendida.
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CJ faz campanha e doa agasalhos para pacientes
Ação integra filosofia da empresa em atuar e contribuir nas comunidades onde está inserida; envio para o SUS, Santa Casa e Fundo Social
Time da CJ do Brasil esteve
na última quinta (23), na Santa
Casa de Piracicaba para entregar parte dos agasalhos arrecadados na campanha interna da
empresa e que serão destinados
a pacientes internados pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) em situação de vulnerabilidade social. A outra parte da doação foi
entregue ao Fussp (Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba)
que fará a destinação às entidades cadastradas na prefeitura.
De acordo com a CJ a campanha ocorreu de 15 de maio a 23 de
junho. A iniciativa teve como motivação as temperaturas baixas na
cidade pela chegada do inverno e
pelo Dia Mundial da Reciclagem,
comemorado no dia 17 de maio.
“A campanha teve o objetivo
de estimular a reflexão sobre a
importância de fazer o descarte
correto dos itens que consumimos e sensibilizar os colaboradores da CJ do Brasil para as causas socioambientais”, disse o ge-

DIA

DO

rente de Sustentabilidade da
empresa, Paulo Paschoalino.
A CJ - que tem entre as missões, ações sociais que possam
contribuir com a comunidade local nas cidades em que está inserida - arrecadou duas caixas com
peças de inverno para serem entregues em doação. Esta ação representa o afeto e a solidariedade com o próximo, corroborando com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.
A multinacional estreitou relações com a Santa Casa pouco
tempo depois de se instalar na cidade e tem sido parceira da instituição desde 2015. Este ano será,
pela quarta vez, a patrocinadora
máster da 4ª Corrida pela Vida,
que acontece em setembro.
O provedor da Santa Casa de
Piracicaba, João Orlando Pavão,
enfatizou sua enorme gratidão e
alegria em ter a CJ do Brasil como
“Amiga da Santa Casa” e uma
parceira extremamente importante. “A CJ é exemplo para o mundo
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Ação integra filosofia da CJ em atuar e contribuir nas comunidades onde está inserida

C AIPIRANDANDO

CHORO

Grupo do Conservatório de Tatuí
se apresenta no Dr. Losso Netto
Divulgação

Show acontece hoje, 28, às 19h30, com entrada gratuita

No Dia Estadual do Choro,
comemorado hoje, 28, o Grupo
de Choro do Conservatório Tatuí fará uma apresentação, às
19h30, no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto, na Sala 1, com entrada gratuita. O evento conta com
apoio da Prefeitura Municipal de
Piracicaba, por meio da Secretaria da Ação Cultural (Semac).
Fundado em 1993, o Grupo
de Choro do Conservatório de
Tatuí é um dos grandes incentivadores do gênero no Brasil, tendo como objetivo desenvolver a
capacidade de improvisação, prática de repertório, sempre baseados na pesquisa e divulgação da
categoria. Com essa iniciativa, o
Grupo busca resgatar a prática do
Choro, bem como as tradições e
os melhores compositores do país.
Coordenado pelo violonista Alexandre Bauab, o Grupo de
Choro gravou seu primeiro CD
em 1999. Além de participações
nos CDs Horn Brasil (do trompista Adalto Soares); Soleil (da
cantora francesa Clementine,
artista da Sony Music do Japão); e da trilha do longa-metragem Divino, sobre o jogador
de futebol Ademir da Guia.
HISTÓRIA - A data de 28/
06 para o Dia do Choro foi escolhida em homenagem ao aniversário do instrumentista brasileiro

no compromisso e dedicação às
ações sociais nas cidades em que
está inserida. A empresa sempre
esteve ao lado da Instituição não
apenas como patrocinadora máster de todas as edições da Corrida pela Vida. Está conosco desde
2015. Hoje nos incluiu na campanha do agasalho, e sempre está
disposta a nos ajudar: adotou um
quarto SUS, aprimorando a assistência voltada ao paciente
atendido pelo sistema público de
saúde e, ainda, nos doou dez
novas e modernas máquinas de
hemodiálise para a Unidade de
Nefrologia. À CJ, nossa eterna
gratidão”, salientou o provedor.
Certificada pela ONU (Organização das Nações Unidas) como
o primeiro Modelo de Cooperação
para o Desenvolvimento e parceira global para o desenvolvimento
sustentável, a CJ acredita que o
sucesso da empresa está diretamente ligado ao bem-estar de todos os seus colaboradores e a sociedade ao redor como um todo.

Aníbal Augusto Sardinha, o histórico Garoto - compositor de melodias baseadas nos mais diversos
ritmos que marcaram épocas do
cenário musical brasileiro, como
samba, boleros, xotes, entre outros
estilos populares, quanto pelo uso
de elementos jazzísticos, além de
apreço pelos instrumentos de cordas dedilhadas como violão, violão tenor, bandolim, cavaquinho,
guitarra havaiana e banjo.
Apesar de todo talento com
ritmos e instrumentos musicais, Garoto ficou conhecido
mesmo como autor das músicas Gente Humilde e Duas Contas, e também devido os sucessos como Lamentos do Morro,
Jorge da Fusa, Tristezas de Um
Violão, Desvairada e Gracioso.
SERVIÇO
Dia Estadual do Choro – Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí. Hoje, 28, às
19h30. Entrada gratuita. Para
quem quiser e puder, também
pede-se a doação de um 1
litro de leite ou uma lata de
leite em pó que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade (Fussp). Retirada
dos ingressos: 1 hora antes
do espetáculo. Classificação:
Livre. Local: Teatro Municipal
Dr. Losso Netto (Av. Independência, 277, Bairro Alto).

7ª Edição reúne mais de 100 participantes
A sétima edição de caminhada do Caipirandando reuniu
mais de 100 pessoas sábado (25).
O evento, gratuito, foi organizado pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam). Desta vez, o itinerário
levou os participantes à cidade
de Iracemápolis, em um percurso que teve aproximadamente 21
km e duas paradas para hidratação. A atividade começou às
5h30, com a concentração em
frente à Fatec, no bairro Santa
Rosa, e o aquecimento comandado pela professora Janine Diorio.
"Foi uma caminhada com
muita disposição e alegria. A rota
começou em direção ao Água Santa e fizemos a primeira parada na
igreja do bairro. Depois, os participantes visitaram e conheceram
a Caverna do Pilon, e terminaram
o passeio em Iracemápolis. Valeu
a pena, mais uma vez", elogiou
Alexandre Nascimento, chefe do
Setor de Eventos da Selam.
A oitava edição de caminhada do Caipirandando está previs-

Alexandre Nascimento/Selam

Sétima edição garante que evento está consolidado

ta para o dia 23 de julho. Na ocasião, o destino final será Santana/Santa Olímpia. "Nós estamos
sempre estudando novos percursos, queremos levar os participantes a regiões que ainda não visitamos. Na oitava edição, teremos
o atrativo da Festa da Polenta

para fechar a caminhada. A atividade está consolidada e temos
a pretensão de elaborar um calendário oficial para cada temporada", afirmou Nascimento.
Além da caminhada, o Caipirandando também realiza atividades na modalidade 'pedal'. De acor-

do com Alexandre Nascimento, a
terceira edição do evento para ciclistas deverá ocorrer em agosto. A
iniciativa tem apoio da Secretaria
Municipal de Saúde. Mais informações sobre o Caipirandando podem
ser consultadas pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648.

E DUCAÇÃO

Estado participa de combate à violência contra crianças
A Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP)
por mais um ano apoia a campanha #NãoSeCale, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP). A iniciativa tem o objetivo de chamar atenção da população para que toda sociedade
possa atuar de forma ativa no
combate ao abuso e à violência
contra crianças e adolescentes.
Segundo o TJ-SP, nos primeiros quatro meses de 2022
mais 4 mil denúncias de violência sexual contra crianças e ado-

lescentes foram registradas. O
aumento é apontado como um
reflexo do retorno às aulas presenciais, já que a escola costuma ter um papel importante na
identificação de casos suspeitos.
É no ambiente de ensino que,
muitas vezes, os professores e coordenadores notam mudanças
no comportamento dos estudantes, fazendo com que a instituição acione o Conselho Tutelar.
“A Educação ocupa espaços
na sociedade que ultrapassam os
muros das escolas, e esse tipo de

MONTE A LEGRE

campanha é um exemplo disso. A
violência contra crianças e adolescentes deve ser prevenida e combatida, por isso a Seduc-SP reforça o seu apoio à campanha. Para
isso vai reforçar a mobilização e
de todos os seus profissionais para
o enfrentamento desses episódios”,
declara o Secretário Estadual da
Educação, Hubert Alquéres.
A hashtag Não Se Cale chega ao seu terceiro ano, sempre
com o apoio da Seduc. Ao longo desse período produziu uma
série de materiais informativos

para promover a conscientização e o combate a esses crimes.
O TJ-SP também fez um levantamento onde mostra que as
denúncias mais do que dobraram em comparação a 2020.
As denúncias sobre maus-tratos, violência ou abusos contra crianças e adolescentes podem ser
feitas gratuitamente pelo número
de telefone 100, por qualquer cidadão, de forma anônima. O serviço funciona diariamente em todo
o país, das 8 às 22 horas, inclusive
em finais de semana e feriados.

A PLAUSOS

Projeto artístico do bairro Moção destaca Ipasp por conquista
será reconhecido na Câmara de certificado de práticas de gestão
Na 27ª reunião ordinária, na
quinta-feira (23), foi aprovada a
moção de aplausos 104/2022, que
congratula os artistas e patrocinadores do projeto Arte na Comunidade, que oferece experiências artísticas para crianças e jovens do bairro Monte Alegre. A
autoria da propositura é do vereador Pedro Kawai (PSDB).
O texto da moção descreve a
atuação do projeto, que mobiliza
crianças na criação de um grande
painel, o MuroArte, seguindo a
técnica muralista, no centro comunitário do Monte Alegre. A arte
inclui elementos da flora e da fauna do bairro, como a garça, capivara, gambá, tatu, quati e ouriço.
Os artistas responsáveis pela
orientação são Camilo Riani,
Erasmo Spadotto, Eduardo Grosso e João Ariozo, do Peixe Pixado. A equipe de suporte é com-

posta por Paulo Riani, Amélia
Riani, Chico Riani e Gustavo Riani, numa “construção sincronizada e familiar”, segundo o texto.
Ainda segundo a propositura,
há também a intenção de trazer os
alunos de escolas próximas ao Monte Alegre para a participação no projeto, que busca pensar a relação entre o homem e a natureza, valorizar a vida em sociedade e proporcionar experiências que fortaleçam
a convivência com criatividade.
A homenagem será entregue
aos artistas e à equipe de apoio
citados, ao patrocinador Oji Papéis Especiais, nas figuras do presidente Agostinho Monsserrocco
e da coordenadora de responsabilidade social, Mônica Salles, e
ao diretor de projetos da Quest
Consultoria, que atua viabilizando iniciativas no setor cultural,
Thiago Cesar Moreira Kling.

A obtenção do certificado
Pró-Gestão - Nível II, concedido
pela Secretaria da Previdência
Social, vinculada ao Ministério
da Economia, ao IPASP ( Instituto de Previdência e Assistência dos Funcionários Públicos
Municipais de Piracicaba) foi reconhecida, na noite desta quinta-feira (23), pela moção de
aplausos 111/2022, de autoria do
presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, Gilmar Rotta (PP).
Segundo a propositura, a
certificação é destinada "aos órgãos que atendem os requisitos
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com objetivo
de dar mais transparência às
práticas de gestão previdenciária" e, assim, foi obtida "pela qualidade previdenciária dos serviços prestados aos servidores".
Ainda de acordo o texto da

moção, que traz uma citação do
presidente do IPASP, Antônio Carlos Gonçalves Alves , o Kaká, "o
processo de certificação teve início
em dezembro de 2020 e finalizado
no início de junho/2022, após auditoria realizada pelo Instituto de
Certificação Qualidade Brasil –
ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS, aprovado pela Portaria
SPREV nº 3.030/2021". A certificação, segundo a propositura, é
válida até 31 de maio de 2025.
A moção será entregue ao Presidente do Instituto, Antônio Carlos Gonçalves Alves, ao presidente
do Conselho Deliberativo, Renato
Leitão Ronsini, e ao presidente do
Conselho Fiscal, Marco Aurélio
Barbosa Mattus, e é extensiva a
todos os seus membros. A entrega da honraria acontecerá em
data e local a serem definidos.
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UNIMED PIRACICABA

Inaugurado Centro Comercial e Saúde Ocupacional
A unidade é destinada, exclusivamente, ao atendimento de clientes pessoa física, relações empresariais e vendas
A Diretoria da Unimed Piracicaba inaugurou, oficialmente,
sábado (25), o prédio que abrigará
o Centro Comercial e o serviço de
Saúde Ocupacional (SOU) da Cooperativa. Localizada na travessa
Espanha, esquina com a avenida
dos Operários, a unidade é destinada, exclusivamente, ao atendimento de clientes pessoa física,
relações empresariais e vendas.
“Desde que assumimos a
gestão, identificamos a necessidade de criar um espaço que
oferecesse mais conforto, agilidade e acessibilidade para todos
que buscam pelos nossos serviços assistenciais e administrativos. Hoje, muito nos orgulha
ao ver esta nova casa pronta e
preparada para receber a família Unimed”, disse Carlos Joussef, presidente da Instituição.

Construído em uma das esquinas mais conhecidas do bairro Cidade Jardim, o prédio, de
736 metros quadrados e três pavimentos, é destinado a comercialização de planos de saúde individuais, familiares e empresariais, além de atender aqueles que
possuem planos contratados.
“Mais do que oferecer uma
assistência médica de qualidade no Hospital Unimed Piracicaba, tínhamos de proporcionar
aos beneficiários uma experiência de excelência desde o primeiro dia. Afinal, eles são nossos
maiores patrimônios”, revelou.
O novo local disponibiliza,
ainda, o serviço de Saúde Ocupacional (SOU), que atende à demanda das empresas interessadas em
cumprir as legislações de Saúde e
Segurança do Trabalho. Com este

recurso, as instituições têm facilidade e apoio para gerir processos.
“É primordial que as empresas se atentem às normas de
saúde e segurança do trabalho
e à qualidade de vida de seus
colaboradores. Investir nessa
frente significa ter uma equipe
mais feliz, saudável e produtiva”, finalizou o dirigente.
SERVIÇO
O Centro Comercial atende
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h30, e sábados, das
9h às 12h (Vendas); segunda
a sexta, das 7h30 às 17h
(Atendimento ao Cliente). Informações, 19 3417-1800. Já
o Saúde Ocupacional Unimed
(SOU) funciona de segunda
a quinta, das 7h às 17h, e
sexta, das 7h às 16h. Para
saber mais, 19 3436-8336.

Heitor Ercolini/Unimed Piracicaba

Descerramento da placa comemorativa foi sábado, em novo espaço da Unimed Piracicaba
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M IRANTE

Empresa comemora dez anos em Piracicaba
Para comemorar os 10 anos de atuação em Piracicaba, a Mirante reuniu todo o seu time para uma noite de celebração.
Os colaboradores viveram momentos especiais com os colegas de trabalho e com a diretoria. Silvia Leticia Tesseroli,
diretora presidente, e Luiz Henrique Nobrega, diretor executivo, foram quem deram as boas-vindas e agradeceram,
em emocionados discursos, toda a dedicação do grupo de funcionários. Uma noite para ficar na lembrança de todos.
Fotos: Divulgação

Luiz Henrique Nobrega e Silvia Letícia Tesseroli

Rodrigo Leitão, Ude Valentini, Luiz Henrique Batisteli
e Maria Aparecida Draheim

Maicon Lopes de Barros Quadros, Sofia Chingui Caxias,
Anderson Alves da Costa e Julio Dilenardo

Lucas Henrique, Edilton Alves, Rafael Schimidt e Jonas Corrêa

Jairinho Mattos, Alexandre Neder e Evaldo Vicente

Ude Valentini, Lilian Geraldini e Maria Aparecida Draheim

Laís Fonseca Gomes, Luiz Henrique Nobrega, Maria Aparecida Draheim,
Otoniel Gabriel Ferreira, André Pilar e Silvia Leticia Tesseroli

Felipe Ricardo Menghini, Rodrigo Nalin, Gabriela Seixas Fabretti, Cleila Delaroveri, Robson Moreira,
Carla Regina Nogueira, Sofia Chingui Caxias, Karla Spessoto Serinoli, Julio Dilenardo e Danilo Munhoz
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P ROJETOS

Aprovados repasses ao Município,
Câmara destaca agilidade em votação
Durante duas reuniões extraordinárias na tarde de segunda (27), o
Poder Legislativo aprovou R$ 83,5 milhões em recursos para a cidade
Arnaldo Antonio Bortoletto recebendo o cheque de R$ 88.304,09

Foram aprovados, na tarde
desta segunda-feira (27), 11 projetos de lei do Executivo que tratam de autorização de cerca de
R$ 83,5 milhões em repasses,
seja a partir de emendas parlamentares ou por dotação orçamentária, e abertura de crédito
suplementar em órgãos da Administração. A Câmara Municipal de Piracicaba realizou as 11ª e
12ª reuniões extraordinárias com
o objetivo de agilizar a votação e
o Município ser contemplado.
“Eu gostaria de agradecer
aos vereadores por aceitarem o
convite destas reuniões extraordinárias e destacar a agilidade
para a votação destes projetos de
lei”, disse o presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP). Ele lembrou que, caso tivessem que tramitar regimentalmente pelas comissões da Casa, poderiam demorar até mais de um mês para
serem votados. “Mas como são
projetos que trazem recursos, a
Câmara está aqui para atender a
população, como sempre”, enfatizou o presidente da Casa.
Os projetos de lei 116, 117,
118, 119, 120, 121 e 122 deram
entrada no Legislativo em 30 de
maio, mas como a Procuradoria
Jurídica da Câmara identificou
necessidade de novos documentos a serem incluídos na matéria, eles foram encaminhados de
volta ao Executivo para que pudessem serem retornados com as
informações necessárias, o que
ocorreu no último dia 21, apenas
um dia depois da entrada dos
projetos 129, 130, 134 e 135.
Desta forma, ficou decidida a
convocação, no último dia 23, das
reuniões extraordinárias para que
o pacote fosse votado – e aprovado, como ocorreu – em tempo hábil antes do início do recesso de
Julho – quando a Câmara fica sem
realizar as reuniões ordinárias.
De acordo com o Regimento Interno, as comissões permanentes têm 15 dias de prazo para
analisar os projetos de lei. No
caso dos PLs 129, 130, 134 e 135,
os pareceres da CLJR (Comissão
de Legislação, Justiça e Redação) e da Comissão de Finanças

e Orçamentos foram realizados
de maneira conjunta, agilizando o processo de tramitação.
Vice-presidente da Mesa Diretora, o vereador Acácio Godoy
(PP) também elogiou a atuação dos
servidores da Câmara. “Foi um
trabalho de muito empenho dos
técnicos desta Casa, que nos ajudou sobremaneira e conseguiram
dar os pareceres com agilidade em
assuntos que não poderiam ser revisados apressadamente”, elogiou.
O líder do governo na Câmara, vereador Josef Borges (Solidariedade), agradeceu ao vereador
André Bandeira (PSDB), presidente da Comissão de Finanças. “É
assim que a gente faz política séria, porque são projetos para o desenvolvimento da cidade”, disse.
A vereadora Rai de Almeida
(PT) pediu que, da mesma maneira como a Câmara tratou com agilidade os assuntos da Prefeitura,
que o “prefeito possa ter esse tratamento com a Casa”, disse. “É
importante atender o interesse de
cada um dos membros da Câmara e lembrar que aqui não é apenas um lugar para bater carimbo
aos seus projetos”, finalizou.
Também foram convocadas
reuniões extraordinárias para
quarta-feira, 29, a partir das
16h30, para votação do projeto de
lei 137/2022, do Executivo, que
trata da contratação de R$ 50
milhões em operações de créditos
junto ao Banco Empreendedor
Desenvolve SP, do Governo do
Estado de São Paulo para obras
de infraestrutura e saneamento.
PROJETOS DE LEI — A
maior parte dos recursos foram autorizados a partir do projeto de lei
134/2022, o qual totaliza R$
71.501.000,00 que serão abertos,
como crédito suplementar, na Secretaria Municipal de Educação
(SME). Os valores são referentes a
R$ 8.946.000,00 que deveriam ser
utilizados no ano passado para
transporte e merenda escolar, mas
que não foram utilizados por conta do sistema rodízio de aulas
presenciais adotado em virtude
do combate à pandemia entre o
segundo trimestre de 2020 até
o último trimestre de 2021.

Outra parte é de R$ 42 milhões, vinculadas à fonte de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), e ainda R$ 20.555.000,00
relacionadas à rubrica sobre Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE), que, segundo o
Executivo, é resultado de excesso de 11,6% na arrecadação,
conforme audiência pública sobre o 1º Quadrimestre de 2022.
O projeto de lei 122/2022
aprova convênio entre o Município e o Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, para
repasse direto de R$ 6 milhões para
a Secretaria Municipal de Obras
(Semob) para revitalização de vias,
com propostas de intervenções em
trecho das avenidas Thales Castanho de Andrade, no bairro Monte
Líbano; Cristóvão Colombo, no
Algodoal; e Rui Teixeira Mendes,
no Jupiá. A proposta também inclui contrapartida da Prefeitura
no valor de R$ 2.077.053,13.
Resultado de emenda do deputado estadual Roberto Morais
(Cidadania), também foi votado o
projeto de lei 130/2022, que autoriza repasse do Estado em R$ 1,5
milhão destinado à aquisição de
veículos e de equipamentos para
entidades, entre elas Avistar, Passo a Passo, AUMA, Espaço Pipa,
Centro de Reabilitação, Pasca,
Educando Pelo Esporte, AFASCOM, Funjape, Lar Betel, Casa do
Bom Menino, Cesac, Lar dos Velhinhos e Lar Franciscano.
Também fruto de emendas
de Roberto Morais, o projeto de
lei 117/2022 autoriza convênio
com o Estado de São Paulo para
repasse de R$ 200 mil para custear as obras da Etapa I de construção o Centro de Formação e
Capacitação da Guarda Civil Municipal. A propositura envolve
contrapartida R$ 174.096,34. Já o
projeto de lei 121/2022 envolve R$
350 mil para reforma do vestiário
de visitantes do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, incluindo até R$ 110 mil de contrapartida da Administração Municipal.

Na área da saúde, o projeto
de lei 118/2022 autoriza convênio
entre a Prefeitura e o Governo do
estado para recebimento de até R$
1.017.813,93 de recursos financeiro fundo a fundo que serão destinados para construção de Unidade de Saúde da Família (USF)
do bairro Tatuapé I e inclui, ainda, a contrapartida da Administração de até R$ 505.788,71.
Para pavimentação asfáltica
de trecho da Estrada Rosa Francelina de Abreu, no bairro Anhumas, o projeto de lei 119/2022 autoriza o Município a celebrar convênio com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional visando o recebimento de R$ 1 milhão, que deverão ser integrados
ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras. Neste caso, a
contrapartida da Prefeitura poderá ser de até R$ 582.388,85.
O projeto de lei 135/2022
propõe convênio com o Centro
Estadual de Educação Tecnológico “Paula Souza”, visando R$
1.210.386,34 em recursos financeiros para construção de refeitório para a ETEC “Deputado
Ary de Camargo Pedroso”, localizada no bairro Paulista.
Proposta de convênio com o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o projeto
de lei 129/2022 permite a abertura de crédito suplementar na
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento)
para R$ 200 mil, com contrapartida de R$ 27.633,32, os quais se
destinarão à aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.
Resultado de emenda do senador José Serra (PSDB), o projeto de lei 116/2022 autoriza convênio com o Governo de Estado para
receber R$ 400 mil em obras de
infraestrutura na rua Antonio
Franco do Amaral, no bairro São
Francisco, com contrapartida de
R$ 512.523,07. E o projeto de lei
120/2022 autoriza repasse de R$
100 mil para reforma do Centro
Comunitário do bairro Parque
Orlanda – com contrapartida do
Município de até R$ 42.847,09 – e
surgiu de iniciativa do deputado
estadual Alex de Madureira (PL).

39 MILIONÁRIOS
Caixa divulgou o rateio da
Quina de São João. O sorteio
do concurso 5881 foi realizado
noite desse sábado (25), no Parque do Povo, em Campina
Grande, na Paraíba. O prêmio
de R$ 195.945.492,96 será dividido para 11 apostas que marcaram os números 35 - 36 - 49 75 - 80. Cada ganhador terá
direito a R$ 17.813.226,42.

titulo desta matéria esta errado mas não está, nas 11 apostas premiadas, 3 foram bolões:
Cuiabá bolão 15 dezenas com
apenas 8 cotas, Ponta Grossa
/PR bolão de 9 dezenas com
20 cotas e Ribeirão preto bolão de 7 dezenas com 8 cotas.

LOCAIS
Os vencedores são de São
Gonçalo dos Campos (BA),
Granja (CE), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Ponta Grossa (PR),
Duque de Caxias (RJ), Aparecida (SP), Brodowski (SP), Osasco (SP) e Ribeirão Preto (SP).
Em Brodowski, no interior de
São Paulo, foram registradas
duas apostas premiadas de cinco números na Lotérica Sorte
Grande. Já em Cuiabá, capital
do Mato Grosso, os sortudos
realizaram um bolão de oito
cotas com 15 dezenas na Mega
Lotérica. De acordo com a Caixa, 2.026 apostas asseguraram
valores a partir de R$ 7.045,11
na faixa de 4 acertos (quadra).
O terno (3) pagou R$ 87,18 a
155.913 jogadores, e o duque (2)
R$ 3,34 a mais de 4 milhões.
Você deve estar achando que o

BOLÕES
Mais uma vez, quem apostou em bolões se deu bem, pois
aumentaram as chances de
acerto ganharam uma bolada
e investiram pouco na compra.
Fica a dica mais uma vez: aposte em bolões com a maior quantidade dezenas possíveis. Sugestão: hoje tem mega acumulada em R$ 35 milhões. Tenho
bolão com 10 dezenas por R$
100,00. Valor desta aposta para
jogar sozinho: R$ 945,00. Esta
semana a mega tem 3 sorteios:
hoje, quinta feira e sábado.
MAIOR PRÊMIO
A dica desta semana é apostar na Timemania que está com
prêmio acumulado em R$ 39,5
milhões! Maior prêmio de todas
as loterias desta semana e maior
prêmio da sua história. Nossos
bolões são os melhores do Brasil: 750 jogos de 10 dezenas
R$500,00. Nosso zapp para maiores informações: 19 994.410488.

Juliana Mazzonetto, Lucimeire Peixoto,
Daniele Rodrigues e Edileide Souza Pinto

N AÇÕES

Lions Clube Independência
entrega recursos da Festa
O Lions Clube de Piracicaba –
Independência uma entidade que
não mede esforços para atender
as necessidades das comunidades
da cidade, realizou neste fim de semana o repasse de verba para o HFC
Saúde, arrecadada durante a 37ª
Festa das Nações, na Barraca Alemã. Foi doado o valor de R$
88.304,09, recurso que será inves-

tido para comprar equipamento
hospitalar. Esse recurso vem para
ajudar significativamente o HFC
Saúde, que hoje mantém mais de
80% dos atendimentos voltados
para o SUS - Sistema Único de Saúde. Aproveitamos para parabenizar
o @lionspiracicabaindependencia
pelos 50 anos de existências,
meio século ajudando o próximo!

M EL

Palestra destaca plano
de negócios na atividade
A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba promoveu, nesta quinta-feira
(23), a palestra “Plano de Negócios na atividade do Mel", destinada a apicultores, meliponicultores, agricultores familiares e
demais interessados no tema.
Foram abordados, durante a
palestra, tópicos relativos à importância econômica de atividades de
produção e comercialização de
alimentos para o município; a
aspectos gerais da importância
do planejamento e organização
do negócio; ao impacto do plano
de negócios na comercialização
do produto; às vantagens e benefícios do negócio estruturado.
Carlos Vicente Mercadante,
especialista em direito empresarial pela Unimep (Universidade
Metodista de Piracicaba) e consultor de políticas públicas no Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas)
de São Paulo, e Simone Dias, engenheira florestal há 20 anos e
gestora em Agtech, com experiência na área ambiental, educação ambiental, advocacy e sustentabilidade foram os palestrantes
do evento, mediado pela vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo ‘A Cidade É Sua’.
Mercadante destacou que a
palavra "negócio", conceitualmente, não se trata apenas, por exemplo, de negócios financeiros ou comerciais, mas sim de toda atividade humana capaz de produzir efeitos jurídicos. “O negar o
ócio também é um negócio. A negação da ociosidade leva a pessoa à ação”, contextualizou.
Outro conceito abordado
pelo especialista foi o de "empreendedor". Ele ressaltou que, em
uma visão mais simplista, é possível compreender o empreendedor como aquele que assume riscos e inicia algo novo, "o visionário que vê o que ninguém vê",
aquele que realiza antes, que sai
da área do sonho, do desejo e
parte para a ação. “Existem coisas que vão acontecer de maneira
aleatória, mas existem coisas que
serão resultado daquilo que hoje,
estrategicamente, você produz. A
figura do empreendedor é aquela
de quem aceita fazer hoje para
colher amanhã”, explicou.
Para isso, no entanto, é preciso definir estratégias que garantam e justifiquem, com base no
potencial de consumo, toda a operação do negócio ou projeto em
questão: “para se ter uma estratégia, é preciso ter dados em mãos e
compilar dados que façam sentido para aquele projeto”, disse.

POTENCIAL ECONÔMICO - Em sua fala, a engenheira
florestal Simone Dias destacou a
importância da atividade apícola
para o município. Ela reforçou
que, para que ela ocorra, é preciso, primeiramente, haver a polinização: “sem a polinização não
temos a preservação da biodiversidade, pois os dois estão extremamente ligados e, dessa forma,
não conseguiríamos garantir a
soberania alimentar”, informou.
Ainda segundo a palestrante, além do ganho econômico direto com os produtos apícolas, a
criação de abelhas também contribui diretamente para um melhor desempenho na produção
agrícola, com frutos maiores,
mais pesados e vistosos. A criação de abelhas, segundo ela,
também contribui para a geração de um maior número de sementes e para um maior teor de
micronutrientes nas plantas.
Segundo a engenheira, isso
acontece pois são as abelhas as
responsáveis pela polinização
de cerca de 75% do total das
plantas existentes na Terra. “É
uma atividade de impacto que
gera valor para todo o entorno, seja ele econômico, social ou
socioeducativo”, destacou.
De acordo com Simone, existem no mundo cerca de 20 mil espécies de abelhas. Deste total, aproximadamente 2.500 foram identificadas no Brasil. A palestrante
explica que, dentro deste grande
universo, algumas abelhas são
classificadas como sociais (apresentam organizações sociais, divisão de trabalho e diferenciação
de castas), e outras são classificadas como solitárias (a fêmea
cuida de si: faz a construção do
ninho, postura e alimentação).
Em relação ao principal produto por elas produzido, o mel, ela
ressaltou que ele é um alimento
natural, saudável e rico, com boas
quantidades de açúcar e carboidratos, o que o torna uma fonte
rápida de energia. Além disso, o
mel também possui ácidos orgânicos, a exemplo do ácido glucônico, que contribui para a formação do peróxido de hidrogênio,
um poderoso antibactericida.
Ainda segundo Simone, ferro e cobre, elementos que contribuem para a ação antimicrobiana, também são encontrados
no mel: “ele é um alimento natural muito rico, que é o que o
mercado está consumindo no
momento. Ele entra no nicho de
alimentação saudável que já
existe hoje”, reforçou a palestrante ao concluir sua exposição.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

SR. MANOEL ANTONIO ELIAS faleceu dia 25, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr.
João Elias e da Sra. Joana Berardeli, era casado com a Sra. Avelina
Martins Elias; deixa os filhos: Vanderlei Antonio Elias, casado com a
Sra. Regina dos Santos Elias; Paulo Cesar Elias, casado com a Sra.
Jucicleia Marcelino Elias e Alex
Custodio Elias, casado com a Sra.
Luana. Deixa netos demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 26, saindo o féretro
às 14h00 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende sala 01,
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. GIANETE CANADINHO FAZANARO faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Sebastião Canadinho
e da Sra. Hercilia Baptista, era casada com o Sr. João Raimundo Fazanaro. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
16h30 no Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VANIA MOURA SILVA DE
SOUSA faleceu dia 25 p.p., nesta
cidade, contava 71 anos, filha dos
finados Sr. Deudeth Alves da Silva
e da Sra. Anatalia de Moura Silva,
era viúva do Sr. Pedro Batista de
Sousa; deixa os filhos: Francisco
José de Moura Batista; Jonathan de
Moura Batista e Ana Paula de Moura Batista, casada com o Sr. Ailton
Silva Dias. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 15h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CACILDA OLEGARIO faleceu
dia 25 p.p., nesta cidade, contava
90 anos, filha dos finados Sr. Bento
Olegario e da Sra. Carmelinda Conceição. Deixa irmão, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALTER LUIS DE GOES faleceu dia 25 p.p., nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. João Vieira de Goes, já falecido e da Sra.
Terezinha Maria Vicente Goes; deixa os filhos: Larissa Bruna de Goes
e João Victor de Goes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 10h30 da
sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FRANCISCO HELIO DO PRADO faleceu dia 25 p.p., nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Antonio do Prado e da

Sra. Carolina de Toledo, era viúvo
da Sra. Maria Helena de Souza do
prado; deixa os filhos: Nanci Consuelo de Souza Prado e Francisco
Helio do Prado Filho. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala
“B”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUCIA DE FATIMA BATISTA YONES faleceu dia 25 p.p.,
nesta cidade, contava 67 anos,
filha da Sra. Maria Eugenia Leão,
já falecida, era viúva do Sr. Angelo Yones. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, às 13h30
no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO DAVI LUCCA DA SILVA
JERONIMO faleceu anteontem,
nesta cidade, filho do Sr. Josemar
Silva e da Sra. Sandra da Silva Jeronimo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala “01”
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JANDIRA GOMES DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 89 anos, filha dos finados
Sr. Lazaro Gomes da Silva e da Sra.
Maria Jose Bueno, era viúva do Sr.
Brazilio Gomes da Silva; deixa os
filhos: Carmen Florinda Gomes da
Silva, já falecida; Arlindo Gomes da
Silva, casado com a Sra. Aparecida
Maria Gomes da Silva; Martinho
Odimar Gomes da Silva, casado
com a Sra. Dulcineia Aparecida Geraldi da Silva; Vanda Aparecida da
Silva Giusti, casada com o Sr. Jose
Luiz Giusti e Jose Moacir Gomes da
Silva, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ORESTE ANTONIO GIUSTI faleceu dia 25 p.p., na cidade de Limeira/SP, contava 85 anos, filho
dos finados Sr. Angelino Antonio
Giusti e da Sra. Diorama Marrafon.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório Municipal de Limeira para o Cemitério Municipal de
Limeira/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZILDA CARDOSO CASACHO
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 69 anos, filha dos finados
Sr. Francisco Raimundo Cardoso e
da Sra. Dolores de Campos Prado,
era casada com o Sr. Antonio Domingos Sorrila Casacho; deixa as
filhas: Renata Aparecida Casacho

Vinholine, casada com o Sr. Daniel Oscar Vinholine e Ana Paula Casacho Hadade, casada com o Sr.
João Guilherme da Silva Hadade.
Deixa irmãos, sobrinhos, netos,
demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do
Velório Memorial de São Pedro/SP
para o Crematório Unidas – Bom
Jesus da cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VICENTE CASTELUCCI
(TINO) faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 91 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Castelucci e da
Sra. Eugenia Zambom, era viúvo da
Sra. Aparecida Rodrigues Castelucci; deixa os filhos: Valdinei Antonio Castelucci, casado com a Sra.
Nilce Aparecida Zolini Castelucci e
Vereci Jose Castelucci, casado
com a Sra. Sueli Aparecida Benetello Castelucci. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00
do Velório da Saudade, sala “02”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ BELFANTE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76
anos, filho dos finados Sr. Carlos
Belfante e da Sra. Angelina Boroluci Belfante, era casado com a
Sra. Vicencia Ribeiro Belfante;
deixa os filhos: Fernando Belfante, casado com a Sra. Silvia Eliana
Balestero Belfante e Marcelo Belfante, casado com a Sra. Elenice
Sores dos Santos Belfante. Deixa
as netas: Fernanda e Bruna, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANTONIA MARIA AZZI
VENDRAME faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 70 anos,
filha dos finados Sr. Jose Azzi e
da Sra. Alvina Ribeiro de Alcantara Azzi, era casada com o Sr. Antonio Jose Vendrame; deixa os filhos: Adano Jose Vendrame, casado com a Sra. Katia Correa Vendrame e Arali Katia Vendrame Scotton,
casada com o Sr. Eduardo Scotton.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
“03”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ADELIA CASARIN faleceu
ontem, nesta cidade, contava 86
anos, filha dos finados Sr. Santo
Casarin e da Sra. Maria Bove; deixa a filha: Elaine Casarin Fernandes. Deixa a neta Marcela Casarin de Oliveira, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE faleceu ontem, nesta cidade,
contava 90 anos, filho dos finados
Sr. João Gomes de Albuquerque e
da Sra. Maria de Souza Maciel; deixa os filhos: Maria Oliveira Albuquerque, casada com o Sr. Severino Gomes de Oliveira; Geralda Albuquerque; Joana de Souza, casada com
o Sr. Alcides Pereira de Souza; João
Lins, casado com a Sra. Jovelina
Gomes Lins de Souza; Francisco
Lins; Jose Lins, já falecido; Geraldo
Lins; Jose Gomes Filho, casado com
a Sra. Edilaine Albuquerque e Edilandio Albuquerque. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, 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
SR. DALICIO CORDEIRO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 101 anos, filho dos finados Sr.
Gabriel Cordeiro e da Sra. Alzemira Geronima da Silva, era viúvo
da Sra. Manoela da Silva Cordeiro; deixa o filho: Paulo Roberto.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 15h30 da Igreja cito a
Rua: Rancharia, 283 Jd. Tokio, para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WASHINGTON LOPES ABELHA JUNIOR faleceu ontem, nesta
cidade, contava 63 anos, filho dos
finados Sr. Washington Lopes Abelha e da Sra. Eleonice Maria Momesso Abelha, era casado com a
Sra. Claudia Aparecida Ferreira;
deixa o filho: Marcus Vinicius Lopes Abelha. Deixa demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, às
11h30 no Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ARCHIMEDES CHITOLINA FILHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos
finados Sr. Archimedes Chitolina e
da Sra. Ana Sgrinero Chitolina. Deixa filhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “01’”
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CLAUDIO SILVA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho da Sra. Maria
das Dores Silva, já falecida; deixa
os filhos: Gabriella Bagatini Silva
Trevisan, casada com o Sr. Adriano Trevisan e Gustavo Bagatini
Silva. Deixa a neta Rebecca Cunha Bagatini, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
08, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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

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

SR. ALVARO MARCHIORI faleceu
dia 25PPna cidade de Piracicaba
aos 65 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria da Conceição. Era
filho do Sr. Epiphanio Marchiori e
da Sra. Guilhermina Figueiredo Marchiori, ambos falecidos. Deixa os
irmãos: Arnaldo Marchiori, Raquel
Marchiori, Rosana Marchiori, Adriano Marchiori, Reni Marchiori e
Cristina Helena Marchiori. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
féretro saiu dia anteontem as 12:00
hs, do Velório Parque da Ressurreição Sala Standard seguindo para
o Crematório Bom Jesus - Unidas.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADALBERTO DIAS DOS VALES faleceu dia 25pp na cidade de
Piracicaba aos 73 anos de idade e
era casado com a Sra. Rosalina Silva dos Vales. Era Filho do Sr. Guilherme Dias dos Vales e da Sra.
Anizia Colares Dias, ambos falecidos. Deixa os filhos: Alan Silva dos
Vales; Kelly Silva dos Vales; Hellen
Silva dos Vales; Alex Silva dos Vales. Deixa ainda noras, netos e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se anteontem ás 15:00, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, seguindo para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA LÚCIA AGUIAR PACINI faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 81 anos de idade
e era casada com o Sr. Vladir Pacini. Era filha do Sr. Jorge Aguiar e da
Sra. Maria Apparecida Vieira Aguiar, falecidos. Deixou os filhos: Ricardo Aguiar Pacini e Patrícia Aguiar Pacini. Deixa também demais pa-

rentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 12:30hs, no
Cemitério Parque da Ressurreição,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
PROFª ERMIDES MARIA DELLAMATRICE faleceu dia anteontem
na cidade de Piracicaba aos 75
anos de idade e era filha do Sr.
Paschoal Dellamatrice e da Sra.
Maria Sanches Gerage, falecidos.
Deixa irmãos, sobrinhos, demais
familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 09:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade – Sala 04, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE DA ROCHA CAMPOS
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 92 anos de idade e era
viúvo da Sra. Edwirges da Cruz
Campos. Era filho do Sr. Manoel Domingos da Rocha Campos e da Sra.
Palmyra de Almeida Cesar, ambos
falecidos. Deixa o filho José Valdir
da Rocha Campos casado com Maria Fernanda Campos. Deixa também,
netos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem,
as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório – Sala 7, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MIZAEL ALVES DE ARAÚJO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 97 anos de idade e era
filho do Sr. João Alves de Araújo e
da Sra. Ana Amélia da Conceição,
falecidos.Deixa os filhos: Gedeão
de Lima casado com Adriana de
Paula Henrique, Raquel Macedo de
Meneses casada com Lírio de Meneses e Moíses de Lima viúvo de
Rosangela de Campos Lima.Deixa
netos, bisnetos demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Vila Rezende
– sala 3, seguindo para o Cemitério
Municipal Vila Rezende, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCINDO PIRES DE ARRUDA
faleceu dia 24 na cidade de Piracicaba aos 68 anos de idade e era
filho do Sr. Paulino Pires de Arruda
e da Sra. Maria de Lourdes, ambos

falecidos. Deixou parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
dia 25 dia as 14:00 hs, saindo a
urna mortuária deste Velório da
Saudade – Sala 7, seguindo para
o cemitério da Saudade, onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. LIDIA ELIZABETE FRANCISCO DE OLIVEIRA faleceu dia 25 na
cidade de Itapetininga, aos 65 anos
de idade e era viúva do Sr. Diogo
Onório de Oliveira.Era filha do Sr.
Felício Francisco e da Sra. Maria
Barbosa Francisco, ambos falecidos. Deixa os filhos: Cristiane Alessandra Moretti, André Luiz Onório
de Oliveira, Juliana Barreto de Oliveira e Fabiana Aparecida de Oliveira. Deixa ainda netos, 1 bisneta e
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se dia 25 as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 4, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. FÁTIMA APARECIDA DE ARRUDA LIMA faleceu dia 25 na cidade de Piracicaba aos 53 anos
de idade e era viúva do Sr. Jurandir Jonas de Lima.Filha do Sr. Mario de Arruda, falecido e Clarisse
Dias de Arruda. Deixou os filhos:
Flaviele Fernanda de Arruda Silva
casada com Luis Carlos Lavandoski, Antonio Marcos Gomes da
Silva, Mario Batista Gomes da Silva e Stefane Vitória de Arruda
Serrano. Deixa também 02 netos,
1 neta demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se dia 25
ás 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Vila Rezende – sala
1, seguindo para o cemitério Vila
Municipal Vila Rezende, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. FABIANO DE CHRISTO CAMPOS faleceu dia 25 na cidade de
Piracicaba aos 88 anos anos de idade e era casado com a Sra. Antonia
Passoello Campos. Era filho do Sr.
Benedicto Ferraz de Campos e da
Sra. Vicencia Ferraz do Amaral,
ambos falecidos. Deixa as Filhas:
Maria José de Campos Dionisio casada com Paulo Roberto de Souza,
Silvia Regina de Campos Andriota
casada com Mario Sérgio Andriota,
Rosangela Aparecida de Campos

Chiquito casada com Pedro Luiz
Chiquito e Teresinha de Jesus Campos Fornazier casada com José
Antonio Fornazier. Deixa também
netos, bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse dia 26, às 16:30 hs, saindo a
urna mortuária deste Velório – Sala
A, seguindo para o Cemitério do
Parque da Ressurreição, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MANOEL DE GOES SILVA faleceu no dia 25/06 na cidade de Charqueada aos 59 anos de idade e era
casado com a Sra.Edite Monteiro de
Goes Silva .Era filho dos finados
Sr.Durval Agricio da Silva e da
Sra.Maria Arlinda de Goes Silva. Deixa os filhos : Caique ,Cartiana e Maria Cicera .Deixa demais parentes .O
seu sepultamento deu se dia 25/06
ás 17:00 h saindo a urna mortuária
do Velório Municipal seguindo para o
Cemitério da mesma localidade onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUENRAIS)
SRA. THERESA CALLEGARI VACCARI faleceu anteontem na cidade
de São Pedro aos 88 anos de idade
e era viúvo da Sr.gervasio Vaccari.
Era filho dos finados Sr.Antonio
Callegari e da Sra.Veronica Cella.
Deixa os filhos: Valdir Gervasio e
Antonio Carlos .Deixa demais parentes . O seu sepultamento deu se
anteontem 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. ADÃO PAVONATO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 77
anos de idade Era viúvo da
Sra.Maria Ilda de Campos PavonatoEra filho dos finados Sr.Angelo
Pavonato e da Sra.Rosa Delicio.
Deixa os filhos: Luis Antonio, Sebastião Benedito, Carlos Alberto,
Fatima Aparecida e Regina Aparecida. Deixa parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se ontem ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 2 seguindo
para o Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. VERA LUCIA ALCANTARA
DE OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 66 anos
de idad e.Era filha dos finados
Sr.José Agapito de Oliveira e da
Sra.Avelina Alcantara de Oliveira.
Deixa parentes e amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamento
dar se hoje as 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde
será inumada em jazigo da família
. Está sala possui serviço de velório on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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