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França deve ser apoiado pela
esquerda petista ao Senado Federal, em uma composição que
abre a possibilidade do PSD de
Gilberto Kassab tanto indicar o
suplente ao Senado ou o vice na
chapa petista em São Paulo.

DIRCEU
Em relação a nota ‘Dirceu-I’,
publicada no Capiau do último
sábado (4), embora não tenham
tido condenação pela justiça criminal, Walter Brandi Koch Rodrigues, Ademir Elias Fracetto
Martins e Rogério dos Santos
Ferreira retrataram-se publicamente, pelo crime de injúria praticado contra o ex-vereador Dirceu Alves. A justiça aceitou tal
retratação, ficando os acusados
isentos de pena, podendo agora
responder na justiça cível. Política também se faz com emoções.
LIMINAR
O nobre vereador Fabricio
Polezi (Patriota) deverá retirar
publicação ofensiva do Facebook
que ataca o advogado Giovanni
Bertazzoni e, também, não poderá mais fazer comentários
nem a respeito do advogado ou
do assunto ‘fundo eleitoral’, que
gerou o processo. O não cumprimento acarretará multa de
R$ 200,00/dia podendo chegar
a R$ 15 mil. Bertazzoni ainda
move ação de danos morais e
materiais contra o vereador.
FRANÇA – I
O ex-governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), admitiu que desistirá
de sua candidatura ao Palácio
dos Bandeiras para apoiar o exprefeito Fernando Haddad (PT)
na corrida paulista. Assim,

FRANÇA – II
A aliança entre os três foi
discutida em almoço entre Haddad e França, no último domingo, 3, na casa do pessebista, em
que também participaram o expresidente Lula e o ex-governador
Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na chapa
do PT. A costura tem, dentre outros objetivos, afastar o PSD do
ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao Palácio dos Bandeirantes.
FRANÇA – III
Dizem que a tendência maior, na composição com o PSD, é o
partido indicar o próprio Kassab
como suplente ao Senado Federal. Desta forma, abre caminho
para Haddad escolher entre três
opções o companheiro, ou companheira?, para vice em sua chapa na corrida ao Estado: Marina
Silva (REDE), solução que mais
agrada o PT; ou Lú Alckmin (PSB),
que tem a confiança de França;
ou Juliano Medeiros, do PSOL.
FRASE
“Evite pensamentos negativos
para não atrair os males e as doenças que se misturam na atmosfera. Conheça o poder da sua
mente. Mude a sua maneira de
pensar e sua vida mudará. Um
ótimo dia pra você”. Este é o ânimo do radialista Paulo Eduardo,
há meio século no rádio paulista.
Edição: 16 páginas
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LOCOMOTIVA
No sábado, 2, o ex-vereador
Paulo Serra, pré-candidato a
deputado federal pelo Republicanos, foi convidado pela deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL) a participar do seminário “Desafio do Circuito das
Águas”, em Jaguariúna. Para
chegar ao destino, o médico
cardiologia embarcou, em
Campinas, na estação de Anhumas, para pegar a locomotiva
que o levou ao destino, ao lado

de Tarcísio Freitas (Republicanos), pré-candidato a governador do Estado de São Paulo, e
de Valéria. Ao chegar em Jaguariúna foram em motociata com
cerca de 1.200 motos até o espaço Rede Evento, onde ocorreu o seminário. “Precisamos
colocar São Paulo nos trilhos
novamente”, disse Serra, ao declarar apoio a Tarcísio. O astronauta e ex-ministro Marcos Pontes também marcou presença.
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Apresentação ao Gaema do grupo de trabalho para intensificar ações contra loteamentos irregulares e clandestinos

Prefeitura cria grupo de trabalho
contra loteamentos irregulares
Cronograma de ações do Grupo de Trabalho foi apresentado,
na última quarta-feira, 29, ao Gaema do Ministério Público
Para intensificar as ações
contra loteamentos irregulares e
clandestinos e inibir a criação de
novos, a Prefeitura de Piracicaba criou Grupo de Trabalho envolvendo o Procuradoria-Geral
do Município, a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (Ipplap), o
Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e a Guarda Civil. No
último dia 29, o GT foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial
de Defesa do Meio Ambiente
(Gaema) do Ministério Público.
“Essa reunião foi muito im-

portante para alinharmos os procedimentos que serão realizados
pelo GT e também apresentar ao
Gaema o cronograma de ação das
nossas equipes, além das ações de
fiscalização e desfazimento já realizadas na atual Administração desde 2021. Nosso objetivo é tornar
mais célere e organizado nosso combate ao uso irregular do solo”, afirma o procurador-geral do município, Guilherme Monaco de Mello.
Também participaram da
reunião o secretário municipal de
Obras, Paulo Ferreira da Silva, o
presidente do Ipplap, Sérgio Maluf Chaim, o presidente do Se-

mae, Maurício Oliveira, a chefe
de gabinete Juliana Baccarin,
além de representantes dos órgãos
que compõem o GT e o Gaema.
FISCALIZAÇÃO – A partir
de denúncias de loteamentos irregulares e clandestinos, o GT realiza
a fiscalização in loco do caso. Em
seguida notificada o loteador, que
tem prazo para recorrer. Após análise do recurso e constatando a irregularidade, é realizada a aplicação
da multa. O responsável pode responder judicialmente ainda pelo crime de parcelamento irregular previsto na Lei 6766/79, que trata sobre parcelamento de solo urbano,

bem como por crimes ambientais e
que o valor da multa para os infratores pode chegar a R$ 300 mil.
Cabe ao GT realizar o desfazimento do loteamento, se a repartição do solo encontra-se ainda no início. Já quando o loteamento está em estágio avançado,
a Procuradoria propõe ação civil
pública para o desfazimento.
SERVIÇO
Denúncias sobre loteamentos irregulares e clandestinos podem ser realizadas pelo SIP-156 e da Guarda Civil pelo telefone 153.

Comércio terá
horário especial no
feriado de 9 de julho
As lojas de rua e corredores
comerciais de Piracicaba vão funcionar no próximo sábado, dia 9,
das 9h às 16h, no feriado estadual
em comemoração à Revolução
Constitucionalista de 1932. As lojas do Shopping Piracicaba funcionarão das 10h às 22h e os super-
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mercados terão escala própria. Os
horários especiais são definidos
em conjunto pelo Sincomércio Piracicaba (Sindicato do Comércio
Varejista de Piracicaba e Região),
e Sincomerciários (Sindicato dos
Empregados no Comércio de Piracicaba), em convenção coletiva.
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BEBEL PRESTANDO CONTAS
ANIMADO
O MDB em Piracicaba está mais
animado do que nunca. Maior
partido do País, o Movimento
Democrático Brasileiro tem, na
figura do presidente Michel Temer, ampla expressão nacional.
É conservador e progressista
ao mesmo tempo, sabe conversar, dialogar em política é seu
DNA. Por isso, o presidente da
legenda na cidade, André Augusti, está animado com as eleições de outubro e garante que

terá movimentação na cidade.
“Um partido sólido”, garante, ao
lado do presidente nacional,
deputado federal Baleia Rossi
(SP). “Nossas estratégias não
visam apenas as eleições de
2022, também já estamos nos
organizando para as eleições
de 2024, o MDB Piracicaba
está mais vivo do que nunca e
vai voltar a ser protagonista
nesta cidade”, declara, com
bom ânimo, André Augusti.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) está rodando todo o Estado de São Paulo – na eleição de 2018, ela
registrou votos em todos os

COMEÇA

municípios paulistas – para
divulgar e prestar contas do
seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A7
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"In Extremis"

Amargor da desesperança
Cecílio Elias Netto

D

esesperança,
para alguns
pensadores,
resume-se à “morte
do eu”. Logo, uma
“doença mortal”. No
entanto, tantos “eus”
há numa só pessoa
que mais acertado,
talvez, seria aceitar seja, a desesperança, a morte dofundamentalde um deles. Ou de diversos
dos meus “eus”.Pois esperança é
uma das emoções essenciais do
ser humano, nós que vivemos
permanentemente sujeitos a emoções, dependentes de muitas delas. Oscilamos entre o prazer e a
dor. E a busca do prazer esboroa
quando ele não acontece. A esperança cria a expectativa, algo que
haverá de vir, de acontecer.
Não se trata de um apenas
esperar, o ficar estático, um não
agir. A esperança carrega consigo desejos, sonhos, devaneios,
também irrealidades. Esperar,
pois, e esperançar podem assemelharem-se. No entanto, há a
sutileza especial: quando o
aguardado não ocorre, cansa-se
ou desiste-se da espera. Se, porém, é a esperança a morrer, a
tristeza da desesperança parece
também mortal. É como se uma
das pulsões da vida acabasse.
Desesperancei-me de ver
um Brasil realmente “impávido,
colosso”. Não mais tenho sequer
o direito de esperar aconteça o
despertar de uma nação justa,
rica, independente, verdadeiramente senhora de seus destinos
e grandeza. Esperança vinculase a tempo, tempo de construir,
tempo de colher, de orgulhar-se
das realizações. E tempo não me
resta para ver um futuro ainda
incerto. Ora, quantos anos levará para o Brasil reconstruir-se,
recomeçar e, ainda outra vez,
superar osmalfeitos de tantos de
seus próprios filhos? Esperei, tenho esperado, lá se me vão 82
anos de vida. E vi e vivi momentos grandiosos e empolgantes,
orgulhoso de participar das vivificantes realizações. No entanto, como fosse castigo impiedoso, tudo o que se construía vinha e veio a ruir algum tempo
depois. E assim continua sendo.
Hoje, quando vejo um
Augusto Heleno, velho militar raivoso, liderando o desgoverno, não consigo esquecer-me de ter sido, ele, um
dos homens que pugnou pela
permanência da ditadura. As
mesmas ideias, os mesmos

C

propósitos – quase
60 anos depois? A
humanidade conquistando espaços
siderais e o Brasil
deixando até mesmo de engatinhar?
E Piracicaba, essa
que foi o Ateneu, a
Atenas Paulista, a
Florença Brasileira –
como aceitar a destruição de toda
uma história por incompetência
e ignorância de aprendizes de feiticeiros? De quantas décadas
precisaremos se viermos a retomar o caminho escandalosamente desviado? É amargo, triste reconhecer a desesperança.
Devo, porém, agradecer pelo
que vi e vivi. E orar para um
povo notável recuperar o bom
senso e enobrecer o seu direito
de escolha. Se e quando ou ainda houver eleições livres, os
responsáveis pelas escolhas serão sempre os eleitores. Não há
outros. Para o bem e para o mal.

A humanidade
conquistando
espaços siderais
e o Brasil
deixando até
mesmo de
engatinhar?
Ao anoitecer do dia 31 de
junho, aconteceu a consumação
de uma tragédia anunciada. O
Brasil passou a ser ingovernável, dado o conluio criminoso
desse eterno soldado Bolsonaro
com o Senado Federal. A “PEC
kamikaze” lançou o país num
abismo cujo retorno dependerá
de um milagre perigoso: a explosão coletiva. Não há saída
legal. Nem mesmo racional. Os
assaltantes estão jubilosos. E,
em especial, pela indiferença –
ou covardia? – de lideranças
locais e nacionais, inclusive das
chamadas classes produtoras.
Ora, produtores produzirão
para quem, diante da miséria já
instalada? Quando uma casa é
assaltada, vítimas são todos os
seus moradores. Sem exceção.
Sobram-me, pois, o amargor e a tristeza da desesperança. Não verei acontecer.
Fica-me, porém, a certeza: o
Brasil resistirá. Deitado eternamente em berço esplêndido.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Crescem processos
por assédio moral

om a pandemia, o volume
de processos, por assédio
moral, cresceu bastante,
gerando aumento de novas ações,
por assédio moral, no trabalho.
Em 2021, já são mais de 9,2
mil ações que incluem, quando
iniciadas, os termos “assédio
moral”, “pandemia”, “covid”.
Assédio moral existe, quando ocorre a exposição a situações humilhantes e constrangedoras, no ambiente de trabalho,
de forma repetida e prolongada.
Ao que parece, o assediador,
por estar sozinho, no ambiente
de trabalho, fica mais à vontade. Só em São Paulo, foram
contadas 4.725 ações, versando
assédio moral; bancos são os
mais processados sobre o tema.
Além do impacto jurídico,
pode o assédio causar prejuízo à
imagem da empresa, com abalo
à marca, perante o mercado. Para
evitar essas ações, as empresas
têm a obrigação de orientar os
funcionários, sobre como lidar
com os meios de comunicação.
Em relação ao uso de
Whatsapp, por exemplo, a co-

municação deve ser sempre
respeitosa, sem utilização de
apelidos pejorativos. A área de
compliance deve estabelecer
um código de conduta, um canal confiável de denúncia, em
que os funcionários sintam-se
seguros em expor a situação.
O compliance deve ser efetivo para o bem do trabalhador e
da empresa. A política da empresa deve permitir que qualquer
pessoa, sem desconforto ou
medo de retaliação, possa falar
sobre condutas indesejáveis.
É fundamental que a política de compliance seja escrita e divulgada, para uso
em eventual ação judicial.
A empresa deve sempre demonstrar que não pactua com
assédio, devendo proporcionar
informativos que tratam do problema no ambiente de trabalho.
———
Frederico Alberto Blaauw, mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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O lugar estratégico da educação
Adelino Francisco
de Oliveira

A

educação muda
a vida das pessoas que, tendo a própria educação
como ponto de partida, passam a ser agentes de transformação
social! Toda mudança verdadeira e realmente significativa passa, necessariamente,
pela educação, que ocupa um lugar estratégico na formulação de
uma outra concepção de mundo, comprometida, sobretudo,
com os princípios de solidariedade, justiça e direito. A visão de
educação é central para a reconstrução da sociedade em bases democráticas. Investir em educação representa construir um futuro cheio de possibilidades, tanto para o indivíduo quanto para
a sociedade em seu conjunto.
A educação amplia os horizontes da vida, tornando o indivíduo aberto à sua própria
humanidade! Por meio da educação as potencialidades inerentes a cada pessoa se manifestam
e alcançam as condições para se
tornarem realidade. O sentido
da vida e suas possibilidades se

abrem e se ampliam
mediante a educação,
que forma para a vida
em sociedade, em uma
perspectiva de construir o discernimento
ético e político. O processo de formação educacional contempla
uma profunda dinâmica humanizadora.
É preciso uma educação que
contemple uma formação complexa, preparando tanto para o
exercício da cidadania quanto
para os desafios do mundo do
trabalho! Educar para a cidadania política representa a compreensão ética de que todos são responsáveis pela construção do
bem coletivo. A organização social, com suas estruturas e leis,
deve ser consequência de uma
ativa participação, compondo
uma democracia de alta intensidade. Mas é também imprescindível uma educação que seja capaz de consolidar competências
técnicas e tecnológicas, em estreito diálogo com as exigências próprias do mundo do trabalho.
Educar para a ética, para a
democracia, para a ecologia e
para a cidadania política são exigências do contemporâneo, que se

A educação para
a autonomia
é aquela que
contempla as
concepções
de ética, de
cidadania política,
de democracia (...)
revelam fundamentais para a
construção de uma sociedade alicerçada na solidariedade, no direito e na justiça, de maneira a
suplantar e se libertar de todas
as manifestações enraizadas em
preconceitos e de visões de progresso que não buscam preservar
o meio ambiente. Alinham-se a
essa perspectiva educacional a
preparação técnica e tecnológica
como formas de se promover a autonomia, a independência e o pleno desenvolvimento social.
Não há democracia sem o
direito à educação! O acesso à
educação tem que ser garantido
para todos, de maneira universal, como um direito humano
fundamental. Por isso a educação tem que ser pública, gratuita, laica e com muita qualidade.
Para que a democracia seja realmente efetiva, todos devem ter

condições de acessar a educação. É também fundamental
políticas públicas comprometidas em garantir a permanência dos estudantes nas instituições públicas de ensino. Assegurar o acesso à educação e
garantir as condições básicas
para que as pessoas possam permanecer estudando são desafios urgentes, que precisam ser enfrentados pelo poder público.
As pessoas comemoram aniversários, mas a humanidade
ainda está por vir à luz! A educação para a autonomia, livre de
todas as formas de opressão e
exploração, é aquela que contempla as concepções de ética, de cidadania política, de democracia,
de cultura antirracista, de direito, de justiça social e ambiental,
de ecologia, de técnica e tecnologia como dimensões complementares de um amplo e envolvente processo de formação humana. É essa educação complexa que temos a obrigação histórica de defender e construir!
———
Adelino Francisco de
Oliveira, pré-candidato
a Deputado Federal pelo
PT;adelino.oliveira@terra.
com.br; @Prof_Adelino_

Rede Ruas Completas: requalificando os espaços públicos
Jane Franco Oliveira

R

ecentemente,
apresentei ao
prefeito Luciano Almeida e demais
secretários municipais
o projeto Rede Ruas
Completas, que faz
parte da Iniciativa
Bloomberg para Segurança Global no Trânsito (BIGRS).
A proposta é reduzir acidentes e mortes no trânsito a partir
da construção e readequação de
vias e calçadas com foco na segurança e comodidade de todas
as pessoas, priorizando usuários dos modos ativos, como caminhada e bicicleta. As ações estão alinhadas à meta da segunda
Década de Ações para Segurança
no Trânsito da ONU, de reduzir
as mortes e lesões no trânsito
em pelo menos 50% até 2030.
Para atender essa demanda,
os projetos devem ser realizados
considerando como premissa que
a responsabilidade no trânsito é
compartilhada entre quem utiliza
as vias e quem projeta e implementa o espaço viário. As pessoas que
utilizam o sistema viário vão cometer erros e a infraestrutura tem
de ser projetada para que os erros
não resultem em mortes e lesões.
As intervenções viárias

propostas são inovadoras e mais baratas
e rápidas do que as
práticas normalmente realizadas. Utilizam sinalização horizontal e mobiliário
urbano (bancos, vasos, mesas) para criar espaços agradáveis
e integrados que permitem mobilidade mais adequada e qualificada para as pessoas.
O projeto Rede Ruas Completas, na sua versão paulista, foi
constituído em 2021 e tem prazo
de cinco anos para ser finalizado.
Com a participação de Piracicaba
e outras 19 cidades do estado de
São Paulo, os participantes trocam experiências e passam por
cursos de capacitação coordenados pela empresa WRI Brasil.
A equipe de Piracicaba, formada por técnicos do Departamento de Engenharia, da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes,
está participando dos grupos de
Trabalho de Infraestrutura e Intervenções, tem como meta implantar pelo menos uma intervenção na cidade além de Planos e
Políticas, grupo voltado para a criação de planos e diretrizes legais.
Os estudos iniciais da Semuttran envolvem os polos ge-

Importante
destacar que
recentemente
conseguimos
implantar a
tecnologia 4G no
parque semafórico
de Piracicaba
radores de tráfego de maior relevância, como escolas e unidades de saúde. São locais de
grande concentração de pessoas e veículos, que precisam de
um cuidado especial para possibilitar uma mobilidade mais
adequada e segura para todos.
Para os gestores públicos,
é importante reconhecer que as
melhorias esperadas pelos cidadãos dificilmente são alcançadas utilizando as práticas do
passado. A realidade de Piracicaba mudou nas últimas décadas, exigindo uma nova forma de organizar a cidade.
Os conceitos são outros, a
tecnologia vem auxiliando na tomada de decisões dos gestores
que a cada dia vivem o desafio de
somar propostas que resultem em
segurança, conforto e fluidez.
Dentro desta perspectiva, Piracicaba participou do Fórum
Nacional de Mobilidade Urbana,

em Curitiba, onde gestores de diversos municípios do Brasil e de
outros países, como Itália e Espanha, apresentaram as inovações e melhorias que estão fazendo a diferença nesse desafio.
Importante destacar que
recentemente conseguimos
implantar a tecnologia 4G no
parque semafórico de Piracicaba, tecnologia essa já utilizada em outros países e municípios com selo de smartcity.
O projeto prevê nessa primeira etapa a possibilidade de alteração no controle dos tempos determinados previamente nos semáforos, reiniciação do sistema, entre outros, podendo ser ajustados conforme demanda ou ainda picos não previstos no dia a
dia, tudo por meio de um toque.
A conectividade somada à
inteligência dos sistemas irá aos
poucos promover essa mudança e os diversos modais sentirão o impacto. A requalificação
dos espaços públicos de convivência e movimentação segura e
confortável para todos os segmentos envolvidos no trânsito já
começa a ser tornar realidade.
———
Jane Franco Oliveira,
secretária de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran)

As desconstrutivas campanhas eleitorais
Dirceu Cardoso

E

mbora a tônica das previsões para as próximas eleições indique que a disputa
final seja travada entre Bolsonaro
e Lula – que encarnam direita e
esquerda – é verdade absoluta que
não é por rejeitar a primeira que o
eleitor está disposto a votar na segunda opção ou vice-versa. Há um
grande contingente de brasileiros
que prefere algo diferente, preferencialmente novo. Mas, lamentavelmente, a legião de homens e mulheres que se rotulam como a suposta terceira via nas eleições presidenciais não decolou. Alguns,
como os tucanos João Dória e
Eduardo Leite – que abriram mão
dos governos de São Paulo e Rio
Grande do Sul em busca da candidatura presidencial — perderam-se em meio ao caminho. E o
PSDB patina hoje na possível indicação do senador Tasso Jereissati como um decorativo candidato a vice na chapa de Simone
Tebet, feita candidata pelo MDB.
Cada dia torna-se mais presente na lembrança de nós, que o
conhecemos, a afirmação do expresidente Jânio Quadros que,
para justificar a sua injustificada
renúncia à Presidência, ocorrida
em 1961, dizia ser nova a sua

postura de renunciar quando
“forças ocultas” não lhe deixavam governar, num país “onde
não se se renuncia nem a posto
de inspetor de quarteirão”. O que
assistimos hoje é que os propensos adversários de Bolsonaro e
Lula provam, mais de meio século depois, que o polêmico homem da vassoura tinha razão.
Chegamos ao estado de polarização em que hoje nos encontramos por conta do insólito comportamento da classe política que,
ao reassumir o poder depois dos
militares de 64, com o objetivo de
guardar diferença em relação ao
período tido como de exceção,
fantasiou-se de democrata e vendeu ao povo a idéia de que a democracia é o remédio para todos
os males de uma Nação. Quem,
na época, tentou desfazer a mentira, sofreu intensa perseguição
dos temerários democratas de
oportunidade. O certo é que, terminado o ciclo militar, reacendeuse a disputa entre esquerda e direita, que só serviu para nos impor o atraso político e o impedimento da decolagem de novas e
autênticas tendências e lideranças. Hoje, o que temos é a viabilidade explícita apenas dos representantes das duas vertentes que
vão do centro aos extremos. O

Espera-se que
o eleitor vote
da melhor forma
e escolha
os melhores
governantes e
parlamentares
resto é tão dividido e não passa
de uma aglomeração de nanicos
que não se entendem. Uma pena!
Já estamos no segundo semestre. Dentro de algumas semanas a campanha eleitoral estará no
rádio, na televisão e nos comícios.
Na internet – embora de forma camuflada, ela já está faz meses.
Mesmo, assim, o que se verifica é
o embate negativo. O presidente
Jair Bolsonaro é, certamente, o
governante mais atacado e perseguido de toda a história do país e,
do outro lado, Lula carrega o estigma de ter sido processado e condenado nos processos da Lava
Jato, suspensos pela inesperada e
supreendente canetada do ministro Edson Fachin, que encontrou
razões formais para tanto, mas não
ousou anular os processos, ainda
pendentes. O clima de campanha
onde, em vez de propostas para o
futuro, o que contempla problemas
do presente e erros do passado.

Com toda essa atividade desconstrutiva que cercam os dois líderes da corrida ao Palácio do Planalto, supõem-se haver clima favorável ao surgimento de uma terceira liderança capaz de superar
as arestas e oferecer ao Brasil uma
nova alternativa. Mas, pelo que se
verifica, essa possibilidade já naufragou. Para ocorrer, os dissidentes dos dois líderes teriam de primeiro firmar um protocolo de atuação e, em seguida, com toda sinceridade e desprendimento, chegar
ao nome de consenso para todos
apoiarem. Algo impossível num
país onde não se abre mão nem da
vaga de inspetor de quarteirão. Espera-se que o eleitor, mesmo com
todo esse quadro ruim, vote da
melhor forma e escolha os melhores governantes e parlamentares
para o Brasil e os estados federados. E que os eleitos tenham discernimento para promover as reformas necessárias e as eleições seguintes sejam mais propositivas d
o que essas que se aproximam.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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EMENDA

VAR CONTROVERSO
O VAR representa para o
mundo, a evolução e a modernidade também no futebol. O
Vídeo Assistant Refere (denominação em inglês) ou simplesmente árbitro de vídeo, foi implantado para acabar com as
dúvidas, mas, não é bem isso
que está acontecendo no Brasil. Os árbitros de campo estão
deixando para o VAR resolver,
se abdicando de tomar a decisões. Com isso, fatos absurdos
se sucedem envolvendo principalmente pênaltis e impedimentos. Falta treinamento, capacidade ou bom senso? O ár-

bitro de campo deve trabalhar
e decidir, e somente na dúvida pedir ajuda; já o VAR entra em ação apenas se o juiz
chamar ou no caso de um lance absurdo ter passado despercebido dentro do campo.
Fora isso nada se faz para
evitar fabricar resultados.

PLANO SAFRA
O Governo Federal lançou
o Plano Safra 2022/2023, com
R$ 340,88 bilhões para apoiar
a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano.
O valor reflete um aumento de
36% em relação ao Plano anterior. Do total de recursos disponibilizados, R$ 246,28 bilhões
serão destinados ao custeio e
comercialização, uma alta de
39% em relação ao ano anterior. Outros R$ 94,6 bilhões serão para investimentos (+29%).

terior. “Consideramos muito
positivo não apenas o valor total
que foi anunciado, mas principalmente as taxas de juros, que
ficam bem abaixo da taxa Selic
para a maioria dos produtores
rurais, um incentivo necessário
para um setor que garante emprego e renda, portanto um benefício para o país como um
todo”, destacou o vice-presidente da SRB, Renato Junqueira.

BRASIL E ARGENTINA
O s ministérios da Agricultura do Brasil e da Argentina se
comprometeram a atuar na luta
contra a fome e a desigualdade
no acesso aos alimentos em nível global. Reunidos em Buenos
Aires, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
Brasil, Marcos Montes, e o ministro da Agricultura, Pecuária
e Pesca da Argentina, Julián Domínguez, reiteraram o compromisso dos dois países com a produção alimentar sustentável e
de, juntamente com outros países da região, contribuirem para
a segurança alimentar global.
EXPORTAÇÕES
As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$
15,11 bilhões em maio de 2022,
com uma alta de 14,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. O aumento do valor foi causado pela elevação nos preços
médios de exportação dos produtos agropecuários brasileiros. De
acordo com levantamento elaborado pela Secretaria de Comércio
de Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o volume
de produtos exportados teve uma
queda de 12,6% em maio, na comparação com maio de 2021.
BIOINSUMO
Nesta quarta-feira (29), a
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
(CFT) aprovou o Projeto de Lei
(PL 658/2021) que regulamenta
a produção, comercialização e o
uso de bioinsumos na agricultura brasileira. Produtos de origem
biológica (vegetal, animal ou microbiana), os bioinsumos surgem
como opção para o controle de
pragas e doenças nas lavouras e
também para o aumento da fertilidade do solo, além de contribuir para a redução dos custos
da produção de alimentos no Brasil. A proposta segue agora para
análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
MUITO POSITIVO
A Sociedade Rural Brasileira considerou muito positivo o
anúncio feito pelo governo federal sobre o Plano Safra 2022/
2023 que terá R$ 340,88 bilhões para o crédito destinado
à agropecuária, um volume recorde, que fica 36% acima dos
recursos previstos na safra an-

PONTO FINAL
Espetacular o GP de Silverstone (Inglaterra) no último
domingo (3), mostrado pela TV
Bandeirantes. Momentos tensos, emocionantes, com inúmeras disputas e ultrapassagens,
relembraram provas épicas.

TRIGO
A escassez de alimentos no
mundo coloca o Brasil como potencial candidato para suprir o
aumento na demanda com tecnologia e sustentabilidade ambiental. No trigo, o cultivo está orientado para este propósito. Esta
é a mensagem apresentada no
Fórum Nacional do Trigo e na
15ª Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, evento que aconteceu no
Centro de Eventos Complexo
Brasil 21, em Brasília (DF) entre os dias 28 a 30 de junho.
FERTILIZANTES
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
reuniu, na quinta (30), técnicos,
presidentes e vice-presidentes
das comissões nacionais da entidade para discutir o mercado
de fertilizantes. O encontro contou com uma palestra do representante da empresa StoneX,
Marcelo Mello, que falou sobre o
cenário mundial do produto. Ele
mostrou os preços dos produtos
da fórmula NPK (Nitrogênio,
Fósforo e Potássio) de 2008 a
2022 e disse que o aumento no
preço atual é o maior da história.
ALTA
O Departamento Econômico do Sistema FAESP/SENAR-SP
acaba de divulgar o 9º levantamento da Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento) com
dados da safra brasileira de
grãos 2021/22. A boa notícia é
um aumento de 6,2% na produção em relação ao período anterior, totalizando 271,3 milhões de
toneladas. Para o Estado de São
Paulo, a safra de grãos traz perspectivas mais positivas, apontando para uma produção de 10,26
milhões de toneladas, 18,7%
maior que do ciclo 2020/21.
LARANJA
A partir da Pesquisa de Estimativa de Safra publicada pelo
Fundecitrus, a FAESP elaborou
relatório para sintetizar as principais informações sobre a área,
produção, produtividade e qualidade dos frutos. A produção de
laranja deverá atingir 317 milhões de caixas no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/
Sudoeste Mineiro no ciclo 2022/
23, aumento de 20,5% em relação à safra anterior. A área total
com laranja é estimada em 387,1
mil hectares, enquanto a produtividade média projetada é de
920 caixas por hectare. (Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Macris destina R$500 mil
à Santa Casa de Piracicaba
Parlamentar visitou Unidades do Hospital para conhecer de perto demanda
da Instituição; encontro com a Mesa Diretora e Administrativa foi ontem (4)
Membros da Mesa Diretora
e Administrativa da Santa Casa
de Piracicaba receberam a visita do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) na manhã
desta segunda (4), para agradecer o empenho e apoio do parlamentar, que destinou emenda de
custeio no valor de R$500 mil
ao Hospital para aquisição de
materiais e medicamentos.
“O Macris não apenas atendeu prontamente à solicitação da
Santa Casa de Piracicaba, como
também fez questão de verificar
in loco as necessidades do Hospital”, disse o provedor João Orlando Pavão, que recebeu o deputado ao lado do vice-provedor
Alexandre Valvano Neto, dos diretores Jenival Sampaio, Luiz
Guilherme Schorn e Aldo Evandro Zulini, da administradora
Vanda Petean, do diretor técnico Ruy Nogueira, do assessor
para assuntos institucionais
Marcos Andrade, além de lideranças e gestores que lotaram
o salão nobre da Instituição.
Ao evidenciar a importância
do recurso, Pavão lembrou que a
Santa Casa está há praticamente
dois anos sem faturamento e acumula um déficit de R$17 milhões
em função da assistência que dispensou durante a pandemia de

Divulgação

Macris foi recebido por membros da Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa de Piracicaba

Covid-19 e que continua a dispensar para aqueles pacientes que seguem se recuperando da doença.
“Mais de 80% de todos os
nossos serviços têm sido direcionados ao SUS- Sistema Único
de Saúde, cuja tabela é muito defasada”, explicou o provedor ao
externar gratidão ao parlamentar e lembrar que a Instituição
nunca precisou tanto contar com
o apoio dos deputados federais
como neste momento pós-pandemia. Ele exaltou também a atuação dos médicos e funcionários,
“sem os quais não teríamos conseguido o resultado humano e
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surpreendente que temos obtido
com relação à Covid-19”, disse.
Acompanhado de sua equipe e do suplente a vereador por
Piracicaba, Maestro Jonson,
Macris afirmou que o SUS precisa ser fortalecido. “Certamente é um do melhores sistemas de
saúde do mundo”, considerou.
Para o deputado, instituições como a Santa Casa têm atuação preponderante na vida da
população e precisam ser vistas
com outros olhos o que, segundo ele, justifica a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 01/
2015 de sua autoria, para garan-

tir mais recursos da União para
a saúde pública até chegar a
19,4% da Receita Corrente Líquida (RCL). Para ter viabilidade, a
proposta foi apresentada com
aumento escalonado, ao longo de
sete anos, tendo sido aprovada
em primeiro turno, em março.
“Estou em meu 12º mandato como parlamentar; ou seja,
são 50 destinados à causa pública com dedicação e presença
junto às demandas da comunidade em respeito à vontade da
população”, considerou, colocando-se à disposição para sempre colaborar com a Santa Casa.

‘MARIA C LÁUDIA’

Vereador acolhe demandas Emdhap realiza ação social
da comunidade Pereirinha para regularização fundiária
Assessoria Parlamentar

Divulgação/Emdhap

Kawai (PSDB) visitou a comunidade Pereirinha na última sexta (01)

Equipe Técnica do Serviço Social atendeu na ocasião 19 famílias

Na última sexta-feira (01), o
vereador Pedro Kawai (PSDB) esteve na comunidade Pereirinha,
localizada no bairro Santo Antônio, para atender à solicitação da
líder comunitária Cátia Cristina da
Silva, que apresentou a ele uma lista de reivindicação dos moradores. Dentre as questões que mais
os preocupam, estão a regularização fundiária, a limpeza do córrego, o corte de mato e a segurança.
Kawai percorreu a comunidade e verificou outros pontos de atenção, como, por exemplo, a necessidade de se implantar uma passarela mais segura sobre o ribeirão. “O
risco de cair é muito grande”, re-

A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional) realizou no último mês ação
social no Niis (Núcleo Informal de
Interesse Social) Maria Cláudia,
para atualização do levantamento
socioeconômico das famílias do
local, com o intuito de dar continuidade ao processo de regularização fundiária do núcleo.
Na ocasião, a equipe técnica do setor de Serviço Social da
Emdhap atendeu 19 famílias.
Foram coletados documentos
pessoais dos representantes de
cada família e atualizado o cadastro para ciência dos fatores
sociais e econômicos delas.

latou Cátia, que disse já ter presenciado algumas quedas.
O vereador prontificou-se a
fazer contato com a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap)
a fim de verificar a possibilidade
de que seja realizada uma reunião
com representantes da comunidade Pereirinha, para que os técnicos da empresa possam relatar os
detalhes da referida regularização.
“É uma comunidade de gente
trabalhadora, honesta, que deseja
morar no que é seu de fato e de
direito, por isso coloquei o meu
mandato à disposição para ajudar”, concluiu o vereador.

“O processo para a regularização fundiária tem diversas
etapas e por isso contamos com
a colaboração dos moradores
dos núcleos para que mantenham atualizadas as informações junto à Emdhap. É por este
motivo que realizamos as ações
sociais nos bairros, mas também estamos sempre à disposição na nossa sede”, falou o
diretor administrativo da
Emdhap, Jorge Henrique da
Silva. Para atualizações de dados, a Emdhap está situada na
avenida Cristóvão Colombo,
1900, no Jardim Algodoal. O
telefone é (19) 3412-2222.

Estamos na era figital
José Renato Nalini

A

s TICs — Tecnologias da Informação e da Comunicação — mudaram a vida. Fala-se
hoje na era “figital”,
ou seja, algo que é simultaneamente físico
e digital. Também se
invoca a vida “onlife”, contração de online com life, vida.
Nem bem nos acostumamos
com isso e chega o metaverso.
Depois da pós-verdade, que
é o reino das fake News, atingimos o momento pós-presencial.
A distância física deixou de ser
empecilho. Vê-se nas conversas
que se podem manter a milhares
de quilômetros de distância, com
perfeição de imagem que seria
inimaginável há algumas décadas. As cirurgias feitas à distân-

cia multiplicam as possibilidades de tratamento e cura de inúmeras enfermidades.
Recentemente participei de escritura lavrada em tabelionato,
sem sair de casa. Muitas outras novidades
surgirão. O Pix é uma
realidade da qual já nos
servimos com desenvoltura. O
Banco Central apurou que em dezembro de 2020, foram efetivados 1,4 bilhão de pagamentos instantâneos. Quase metade disso
foi realizado entre pessoas físicas:
“person-to-person” ou P2P.
Veja-se o que aconteceu com
os bancos. Hoje abre-se conta
pela internet, faz-se transferência, pagamento, aplicação. As
agências desaparecem. Há uma
conhecida e popular instituição
bancária que resolveu ingressar

O Pix é uma
realidade da qual
já nos servimos
com desenvoltura
no ramo da construção civil e faz
incorporações, pois sobraram
inúmeros imóveis antes ocupados
por agências hoje desnecessárias.
Impressionantes as mudanças. O metaverso é um ambiente
100% online, que vai intensificar
a noção de smart cities, as cidades
inteligentes, com interligação integrada de todos os sistemas operacionais. Trânsito, iluminação,
fornecimento de água, gás e luz,
veículos autônomos e tanta coisa
mais que sequer imaginamos.
Só que isso convive com
trinta e três milhões de semelhantes passando fome, com violência intensificada pelo uso de
armamento pesado, com a dis-

seminação de inverdades surreais, como o terraplanismo, a conspiração xenófoba, a exclusão de
milhões de seres humanos, privados do mínimo existencial necessário à fruição da dignidade.
É urgente levar a sério a
educação digital. Conclamar todos os humanos de boa vontade e lucidez a se devotarem a
essa causa da pacificação. O de
que o Brasil tem falta é de respeito, solidariedade e amor. Isto
a Quarta Revolução Industrial
não consegue fazer, sem o investimento pessoal de cada um.
———
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
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OPOTUNIDADE

P ORTELINHA

Começa cadastro reserva para
vagas de estágio na Câmara

Vereador acompanha obras
de melhorias na comunidade
Assessoria Parlamentar

Estudantes de graduação e de curso técnico poderão se inscrever até o dia 25
de julho. Convocados farão jus a Bolsa e Auxílios que somam R$ 1.499,00
A Câmara Municipal de Piracicaba, por meio do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), inicia nesta terça-feira (5) a
abertura de inscrições para o
processo seletivo on-line para formação de cadastro reserva para
estágio. É possível ter acesso ao
edital no site da Casa de Leis.
Podem participar do processo seletivo alunos regularmente
matriculados nos seguintes cursos
de nível superior: Administração
de Empresas; Ciência Políticas;
Ciências Contábeis; Cinema e Audiovisual; Comunicação Digital
e Redes Sociais; Design Gráfico; Fotografia; Gestão Pública;
História; Jornalismo; Produção
Audiovisual; Publicidade e Propaganda; Rádio, TV e Internet;
Redes de Computadores; Ciência da Computação; Tecnologia
em Produção Audiovisual e Tecnologia em Gestão Financeira.
Alunos matriculados no curso técnico em Processos Fotográficos também podem participar da
seleção. Podem se inscrever no processo seletivo alunos matriculados

a partir do 2º segundo semestre,
com frequência efetiva nos cursos
vinculados ao ensino público ou
particular nas Instituições de Ensino de nível Técnico e Superior.
Os candidatos não podem estar
no último semestre do curso.
Os convocados, a critério da
Câmara Municipal de Piracicaba,
cumprirão carga de 30 horas semanais, não excedendo seis horas
diárias. Os valores da Bolsa Auxílio e dos Auxílios Transporte e Alimentação previstos em edital são
de: 1) Bolsa Auxílio por mês para
nível técnico e superior corresponde a R$990,00 (novecentos e noventa reais); 2) Auxílio Transporte corresponde a R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) por
mês; e 3) Auxílio Alimentação corresponde a R$264,00 (duzentos e
sessenta e quatro reais) por mês.
O processo seletivo terá
duas fases: aplicação de prova objetiva on-line e entrevista na Câmara Municipal de Piracicaba.
De acordo com o edital, a prova será composta de 10 questões
de múltipla escolha, com quatro

alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, baseadas nos seguintes conteúdos programáticos:
Português (cinco questões) –
Interpretação de texto. Ortografia.
Acentuação. Pontuação. Emprego,
classificação e flexão das palavras
(substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo). Tempos e modos verbais. Colocação pronominal. Significação
das palavras (antônimo, sinônimo, homônimo, parônimo). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sintaxe. Figuras de linguagem. Crase. Coerência
Textual. Plurais e; Conhecimentos
Gerais (cinco questões) – Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia. Cultura
e sociedade: música, literatura, rádio, cinema e televisão. Atualidades, Responsabilidade social.
As provas serão randômicas
e realizadas on-line. "Somente será
classificado o candidato que tiver
nota igual ou superior a 60% no
total da prova", traz o item 4.16

do edital, que acrescenta no item
7.3 que os aprovados "estão sujeitos a uma entrevista, a critério
de cada departamento da Câmara Municipal de Piracicaba".
As inscrições e provas online
serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, no
período de 5/7/2022 até às 12:00
horas (horário de Brasília) do dia
25/07/2022, incluindo sábados,
domingos e feriados. Não serão
aceitas outras formas de inscrições.
Para realizar a inscrição no
processo seletivo, o candidato deverá acessar o site do CIEE
www.ciee.org.br, na relação de
serviços localizar “ESTUDANTES”, clicar em “PROCESSOS SELETIVOS”, “CONSULTE OS
PROCESSOS PÚBLICOS”, em seguida localizar na lista de “PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS”
o logotipo da Câmara Municipal
de Piracicaba Edital 01/2022.
Todas as informações e comunicações oficiais referentes ao processo seletivo serão feitas pelo
CIEE e devem ser atentamente
observadas pelos candidatos.

Além da limpeza das vias, serão implantados 520 metros de rede
de água pluvial e 4.980 metros quadrados de pavimento em concreto

O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) esteve nesta quinta-feira (30), na comunidade
da Portelinha, no bairro Monte Líbano, acompanhando a
terceira etapa das obras de
drenagem e pavimentação, realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Semob (Secretaria Municipal de Obras).
As melhorias foram possíveis
por meio de um TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) firmado entre o Executivo e o Ministério Público do Estado de São Paulo, que prevê a execução de obras
de infraestrutura em quatro comunidades, fruto de um encami-

nhamento realizado pelo parlamentar em 2017 à Promotoria de
Meio Ambiente do MP-SP.
Com investimento de R$
1.141.101,32, além da limpeza
das vias, serão implantados
520 metros de rede de água
pluvial e 4.980 metros quadrados de pavimento em concreto.
“Agradeço a atenção do
prefeito Luciano Almeida e do
Secretário Municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva,
pela realização desta importante obra, que proporcionará maior qualidade de vida aos moradores da comunidade da Portelinha” disse o parlamentar.
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P ROJETO

ArcelorMittal retoma
‘Arte na Comunidade’
Divulgação

PRUDENTE

DE

MORAES

Revolução de 1932 é tema
de exposição no Museu
Abertura da mostra ocorre no próximo sábado, 9, às 10h; entrada é gratuita

Neste ano estão sendo atendidas 220 moradoras dos
bairros Jardim Primavera, Vila Fátima, Areão e Algodoal

Após dois anos de interrupção, decorrente da pandemia da
Covid-19, a ArcelorMittal retomou mais um de seus projetos
de Responsabilidade Social, o
“Arte na Comunidade”, que tem
o objetivo de orientar moradores das comunidades vizinhas
para técnica de confeccionar peças artesanais. Além do aprendizado, o projeto se pauta em
melhorar a qualidade de vida e
saúde dos participantes, com base
na geração de renda, empreendedorismo e interação social.
Neste ano estão sendo atendidas 220 moradoras dos bairros
Jardim Primavera, Vila Fátima,
Areão e Algodoal. A programação
de oficinas artesanais nos quatro
bairros vizinhos teve início nos
dias 27 e 28 de junho, e conta com
encontros mensais e temáticos em
todos os bairros até dezembro.

Implantado em 2005, por demanda da própria comunidade, o
projeto evidencia a melhoria da
saúde e bem-estar dos participantes. “Eu faço esse curso desde o
início, e aprendi muito com o projeto. Além de ser uma ótima oportunidade de passarmos horas
agradáveis, eu vendo as minhas
peças artesanais, que me ajudaram muito a gerar renda para meu
sustento. O projeto é importante
para conhecer outras pessoas, nos
ajuda a sair da solidão de casa,
que causa a depressão, e ainda
aprendemos a fazer o artesanato”, diz Sandra Aparecida Oliveira Rodrigues, participante e moradora do Jardim Primavera.
As aulas são ministradas
pela empresa Mãos Empreendedoras, contratada pela ArcelorMittal Piracicaba, que financia o
projeto desde sua implantação.

Em referência às nove décadas da Revolução Constitucionalista de 1932, o Museu Histórico e
Pedagógico Prudente de Moraes,
mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), sedia a exposição “Revolução Constitucionalista de 1932:
90 anos de História”, elaborada
com objetos do acervo da própria
instituição. A mostra será aberta
no sábado, dia 9, às 10h, com entrada gratuita, seguida por evento cívico, às 11h, na Praça José
Bonifácio, próximo ao Monumento - Soldado Constitucionalista.
Compõem a mostra diversos
tipos de materiais utilizados nos
confrontos entre as tropas paulistas e as forças do governo de Getúlio Vargas e que hoje pertencem
ao acervo do museu. São eles: imagens, medalhas, documentos, peças de uso cotidiano das tropas,
indumentárias, dentre outros objetos doados pelos próprios combatentes ou seus familiares.
“A Revolução Constitucionalista de 1932 é um fato histórico
importantíssimo, que recorda um
movimento armado que ocorreu
há 90 anos e que durou três meses. Toda a comunidade piracicabana e familiares dos ex-combatentes atuantes nesse episódio está

Divulgação

Revolução Constitucionalista de 1932 - 90 anos de história

convidada a visitar o museu e ver
de perto um pouco desta história”,
disse Érica Frasson, diretora do
Museu Prudente de Moraes.
ATO CÍVICO - Após a abertura da exposição Revolução Constitucionalista de 1932: 90 anos de
História, os participantes estão
convidados a seguir para o ato cí-

vico em homenagem aos ex-combatentes atuantes no conflito, às
11h, nas proximidades do Monumento - Soldado Constitucionalista, localizado na Praça José Bonifácio. Na ocasião, autoridades
cívicas e militares realizam breve
homenagem aos 90 anos da Revolução Constitucionalista.

SERVIÇO
Exposição Revolução de
1932: 90 anos de História.
Abertura: 9/07, às 10h, no
Museu Prudente de Moraes:
rua Santo Antônio, 641, Centro. Entrada gratuita. Informações: (19) 3422-3069.
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Prefeitura acompanha projeto
em 11 propriedades rurais

Kaléu lança nova música
no próximo sábado, dia 9
Divulgação

Trabalho ocorre por meio do programa Pagamento por Serviços Ambientais, da Sema
O reflorestamento de 11 propriedades rurais localizadas na
microbacia do Ribeirão dos Marins, por meio do programa municipal PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), da Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), já
está em andamento pela empresa Progaia, ganhadora da licitação para executar o trabalho.
Na última sexta-feira, 1º/
07, foram realizadas vistorias
em três propriedades que já receberam o cercamento com cinco
fios de arame liso, necessário nos
locais onde há criação de gado,
para que as mudas não sejam
danificadas. Foram instalados
3.273 metros lineares de cerca
nas propriedades, com mourão de
eucalipto tratado. A preparação
das áreas, com as covas para mudas, adubação e controle de formigas, também já foi concluída.
Nesta vistoria estiveram presentes a secretária de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame, e
a engenheira agrônoma da Sema,
Evelise Moda, além do técnico da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), Felipe
Pacheco, do coordenador dos trabalhos de campo da Progaia, Marcus Nunes e os técnicos representantes da Agência das Bacias PCJ,
Marina Barbosa e Felipe Requena.
O plantio das mudas de espécies nativas nas propriedades
deve ser concluída neste mês de

Thais Passos/SEMA

Cantor apresentará Basta Crer no Teatro do Engenho Central

Nancy Thame e técnicos da Sema, Sedema, Agência das Bacias PCJ e empresa Progaia

julho. Ao todo, serão reflorestadas 21 hectares em áreas de APPs
(Área de Preservação Permanente). Após as vistorias, os relatórios elaborados pela Progaia são
enviados e aprovados pelos membros da UGP/PSA (Unidade Gestora de Projetos) do programa
PSA e dos conselheiros do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), para que o

pagamento seja liberado à empresa. Os recursos para a execução
do projeto foi possível após a Prefeitura ter sido contemplada no
final de fevereiro com o recurso de
R$450 mil, proveniente de edital da
Agência das Bacias PCJ, para uso
em restauração ecológica, sem
necessidade de contrapartida.
A secretária Nancy Thame
disse que a Sema está muito em-

penhada no acompanhamento
deste projeto. “Nesta vistoria podemos constatar que a empresa
está fazendo um bom trabalho
no preparo das áreas. Em breve
teremos as mudas plantadas e
poderemos visualizar melhor o
imenso impacto positivo que esse
projeto trará para o restabelecimento de ecossistemas degradados a longo prazo”, ressalta.

D ENGUE

O cantor Kaléu promove o lançamento da sua mais nova música ‘Basta crer’, no próximo sábado, 9, no Teatro Erotides de Campos, localizado no Engenho Central. Acompanhado de sua banda, a apresentação acontecerá a
partir das 19h. A composição é de
autoria de Misaias Oliveira.
Apontado como a nova revelação da música gospel, no início
de 2021, Kaléu iniciou um projeto
autoral com a sua nova banda e
participou de diversos cultos, eventos, gravações e shows. Em dezembro do mesmo ano lançou seu novo
single de trabalho, Resista, que está
disponível no canal oficial do cantor no youtube: Kaléu Oficial.
Em 2018, o cantor lançou seu
primeiro clipe ‘Cura minha alma’
do pastor Moises Cleyton e, em
seguida ‘Tente outra vez’, de Anderson Lima e Tony da Mata, que
fizeram parte de seu primeiro EP,
‘Novo Tempo’. Em 2019, o cantor
lançou o clipe ‘Pai, és meu tudo’,
composição do pastor Lucas.
KALÉU - Aos 29 anos e dono
de um timbre marcante, Kaléu
canta desde criança e fez aulas

de canto para aprimorar-se na
música. Cristão, casado, estudante e apaixonado pela música, nascido e criado em Piracicaba/SP, o
cantor se diz “movido pelo Espírito Santo” para cantar e afirma
estar disposto à servir e cumprir
o seu chamado com Deus.
INGRESSOS - Aberto ao
público em geral, o show será beneficente e o ingresso deve ser trocado, antecipadamente, por um
quilo de alimento não perecível na
Encantti Cosméticos ou na bilheteria do Teatro, a partir das 18h.
SERVIÇO
A Encantti Cosméticos fica na
Rua Governador Pedro de Toledo, 906 (@encanttipiracicaba). O Teatro Erotides de Campos, está localizado na Av.
Maurice Allain, 454 - Engenho
Central (@teatroengenhooficial). Mais informações (19)
97408-3990. A realização é da
produtora Addora - Assessoria e Eventos e o apoio da Encantti Cosméticos. A Secretaria Municipal de Ação Cultural
e a Prefeitura de Piracicaba
são parceiros do evento.

H OMENAGEM

Arrastão recolheu 5,76 toneladas de inservíveis no sábado, dia 2 Camilo Riani receberá título
No sábado, 2, as equipes do
arrastão da dengue recolheram
5,76 toneladas de inservíveis na
região do Monte Líbano, passando pelos bairros Parque dos Eucaliptos, Jardim Noêmia, Ingá,
Vila São Paulo, Haiti, Jardim das
Flores, Jardim Morada do Sol e
Monte Líbano. A ação foi realizada pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio de Plano Municipal de
Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, que visa o combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
O próximo Arrastão da
Dengue ocorrerá em 16/07, das
8h às 14h, na região do Jardim
Oriente, passando pelos bairros
Serra Verde, Jardim Água Branca e Parque Água Branca, tendo

como concentração a Igreja Católica do Serra Verde, à avenida
Edne Rontani Bassetti. A orientação é para que os moradores
deixem nas calçadas qualquer
material que possa acumular
água. Não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de
árvores. “No próximo sábado, 9
de julho, é feriado da Revolução Constitucionalista, por isso
não teremos a ação que será retomada na próxima semana”,
declarou Sebastião Amaral Campos, coordenador do PMCA.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 24/06 de 2022,
foram 4.534 notificações de dengue, com 1.215 casos positivos e
nenhum óbito pela doença. No
mesmo período de 2021, foram
12.915 notificações, com 5.242
confirmações e nenhum óbito.

Divulgação

Divulgação

Arrastão da Dengue passou pela região do Monte Líbano no dia 2

M EDALHAS

Atleta de jiu-jitsu receberá
homenagem por conquista
A moção de aplausos 117/
2022, do vereador Thiago Ribeiro (PSC), que homenageia o lutador de jiu-jitsu Neto Gonçalves, foi aprovada na 29ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira
(30). Segundo o texto da propositura, João José Gonçalves Neto,
natural de Marília, mudou-se
para Piracicaba há 4 anos – na
época, havia começado a treinar
o esporte há apenas seis meses.
Desde então, o atleta evoluiu na

NA PRESIDÊNCIA DO ROTARY
O jornalista piracicabano Roberto Souza assumiurá oficialmente a presidência do tradicional Rotary Club de São
Paulo (RCSP), nesta quarta
(6). A transmissão de cargo
aconteceu na semana passada. O clube é o segundo do
Brasil, depois do Rio de Janeiro, e vai completar seu centenário em 2024. É um dos
maiores do Brasil. Pertence ao
Distrito 4563, cujo governador
é o empresário Joaquim Flávio de Moraes Filho, ao qual
estão jurisdicionados mais de
90 clubes. Caberá ao presidente Souza, liderar uma equi-

pe com aproximadamente 70
associados, distribuídos em
27 comissões, a maioria focadas em projetos humanitários e de apoio aos jovens. O
mandato é de um ano. O cargo não é remunerado. Todos
os diretores e associados
pagam mensalidades e são
voluntários. A sede do RCSP
fica no Edifício Rotary, no bairro paulistano de Higienópolis.
Souza disse que pretende estreitar o relacionamento com
outros Rotary Clubs, principalmente em Piracicaba e região,
para a elaboração de projetos
humanitários, em parceria.

1º

DE

prática e, neste mês, conquistou
duas medalhas de ouro no Torneio de Jiu-Jitsu Floripa Winter Internacional Open 2022.
A moção relata, ainda, que o
lutador, que compete nas categorias super pesado e absoluto, também teve destaque em outros
campeonatos: foi Campeão Brasileiro em 2019 e terceiro colocado no Pan-Americano de 2019.
A data de entrega da homenagem ainda será definida.

AGOSTO

Câmara aprova solenidade
dos 255 anos da cidade
A Câmara Municipal de
Piracicaba realizará, no dia 1º
de agosto, reunião solene comemorativa ao aniversário de
255 anos da cidade. O evento
será no Salão Nobre Helly de
Campos Melges e terá início às
19h30. O requerimento 514/
2022, de autoria da mesa diretora, foi aprovado nesta

quinta-feira (30), durante a
29ª reunião ordinária. O texto
da propositura destaca que a
intenção da Mesa Diretora é
celebrar a data com o título de
Destaque Legislativo, incluindo, assim, diferentes entidades e munícipes que “reforcem
a pluralidade dos piracicabanos, natos ou radicados”.

de "Cidadão Piracicabano"
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou no último dia 30,
durante a 29ª reunião ordinária
de 2022, o projeto de decreto legislativo 40/2022, que concede
Título de Cidadão Piracicabano
ao caricaturista, artista plástico
e pesquisador Camilo Floriano
Riani Costa, nascido em 27/09/
1975 na cidade de Rio Claro.
De autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), a propositura destaca em seu texto a trajetória do
homenageado, "professor universitário de arte, design e comunicação da Universidade Metodista
de Piracicaba por mais de 25 anos"
e que "foi Coordenador do Projeto
‘Agência Escola’, responsável por
incontáveis campanhas de comunicação desenvolvidas gratuitamente para entidades sociais e beneficentes da cidade, incluindo o
histórico selo comemorativo do
‘Centenário do XV de Piracicaba’".
O texto ainda traz que Camilo
ilustrou a obra "Dom Quixote das
Crianças", de Monteiro Lobato, e
"é criador da inédita técnica da
‘Cartoongrafia Coletiva’ e recebeu
pela terceira vez o Troféu HQMIX,
o ‘Oscar dos Quadrinhos’, por sua
participação e direção no premiado ‘Documentário do Humor’
junto à TV Unimep, sobre fatos
históricos dos 45 anos do Salão
Internacional de Piracicaba".
Camilo Floriano Riani Costa, ainda segundo o texto do pro-

jeto de decreto legislativo, é um
dos criadores do projeto Artexperiência, que "realizou a impactante obra pública coletiva de
120m quadrados no entorno da
Escola Dr. Prudente, com participação direta de mais de 600 cidadãos, entre alunos, professores, moradores do bairro e comunidade piracicabana em geral".
Autor de obra literária prefaciada por Luiz Fernando Veríssimo, o professor universitário, que é pós-doutor pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) e
"ganhador do Prêmio Vladmir
Herzog junto a outros renomados cartunistas, é o criador das
obras artísticas do recém lançado ‘Circuito Monte Alegre’, em
defesa da fauna e flora locais".
Ele também foi diretor artístico da recente obra pública
coletiva ‘Muroarte-Monte Alegre’, no Centro Comunitário do
bairro e "coordenou a equipe de
artistas e cartunistas piracicabanos na realização do Projeto
‘Arte na Comunidade’, com oferecimento gratuito de oficinas
artísticas para centenas de crianças, adolescentes e adultos,
resultando em mais de 100m
quadrados de muralismo coletivo, que passa a compor a rica
paisagem do bairro histórico".
O título será entregue em
data e local a serem definidos.

A PLAUSOS

Projeto “Sorriso Cidadão”
receberá homenagem
O projeto “Sorriso Cidadão”,
realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região,
em parceria com a Hyundai Motor Brasil e com a Secretaria Municipal de Saúde nas escolas, será
homenageado pela Câmara, conforme a aprovação da moção 115/
2022 no último dia 30. A autoria é
do vereador Paulo Camolesi (PDT).
O programa realizava atendimentos para crianças, no entanto
precisou ser interrompido por conta da pandemia. No último dia 20
de junho, o Saúde Bucal, que é ligado ao PSE (Programa Saúde na
Escola), voltou a ser desenvolvido.

Para dar andamento ao programa,
o “Projeto Sorriso Cidadão” apoiará as atividades em 23 escolas municipais e deve atender mais de 5,8
mil crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.
Na escola, as crianças serão
avaliadas e tratadas pela equipe
de profissionais no trailer odontológico que, neste mês, completou oito anos, com mais de 60 mil
atendimentos. O projeto é do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região em
parceria com a Hyundai Motor
Brasil e empresas sul-coreanas instaladas no Parque Automotivo.
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M UNICÍPIO

PLC padroniza a instalação
de postos de combustíveis
A deputada Bebel com o vereador Eduardo Suplicy,
no Arraiá da Juventude do PT, em São Paulo

A deputada Professora Bebel esteve no bairro do Serrote,
reunida com famílias da Vila do Convívio

M AND
AT O
ANDA

Bebel percorre o Estado
prestando contas
A deputada estadual Professora Bebel (PT) tem percorrido diversas regiões do Estado de São
Paulo para prestar contas do seu
mandato popular à população,
mostrando as inúmeras ações e
suas posições ao longo destes
quase três anos e meio de forte
atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O objetivo é de dialogar com a população, prestando contas do atual
mandato, assim como recebendo
demandas para incluir na sua
proposta de trabalho para um
novo mandato, uma vez que é précandidata a deputada estadual
nas eleições gerais deste ano.
Somente neste último final de
semana, a deputada Professora
Bebel esteve em Itaquaquecetuba,
assim como participou do Arraiá
da Juventude do PT, em São Paulo, ao lado de diversos companheiros, entre eles o vereador Eduardo Suplicy, e do aniversário do
Macarrão, pré-candidato a deputado federal pelo PT, isso depois
de ter participado, no período da
manhã, do ato pela “Constituinte
com Lula”, realizado na Casa de
Portugal, em São Paulo. Também
esteve no lançamento da pré-candidatura a deputada federal Claudete Alves, no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e
do 7º Prêmio Divo e Divas Trans,
realizado em Santo André. Esteve
ainda no assentamento Milton
Santos, em Americana, onde residem mais de 100 famílias, que vivem da venda de cestas com alimentos orgânicos, e na Quermesse Literária de Carioba. Também
se reuniu com moradores da Vila
do Convívio, no bairro do Serrote, em Piracicaba, encontro realizado na casa do seu Salvador e
sua esposa Ângela Maria Bueno,
que contam com o seu apoio no
trabalho pela regularização fundiária do loteamento. A agenda
foi encerrada na cidade de Iracemápolis, na festa julina em benefício do Lar São Vicente de Paulo.
Bebel destaca que a apresentação deste balanço do meu primeiro mandato tem o objetivo de
reafirmar meus compromissos da
campanha 2018 e subsidiar o debate no processo de pré-campanha
2022. “Estes compromissos buscaram delinear a atuação de um
mandato plural, comprometido
com a luta por direitos que estão
na base do projeto civilizatório
definido pela Constituição Federal
de 1988 e, simultaneamente, com
os grupos sociais organizados. Este

ano marca o encerramento de uma
jornada de quatro anos de trabalho parlamentar. Porém, muitas
são as reivindicações e anseios
daqueles que nos conferiram a legitimidade da atuação no Legislativo. É uma construção coletiva! E
não poderia deixar de ser, pois o
sonho de uma vida melhor é um
sonho que deve ser sonhado junto!
No material de 36 páginas, a
deputada aborda as principais
ações do seu mandato popular e
as principais proposituras. Foram
75 projetos de lei, 13 projetos de
decreto legislativo, sete projetos de
resolução, 13 emendas à Constituição Estadual, 46 indicações, 24
moções, 112 requerimentos, 3.292
emendas e substitutivos, 10 pareceres e cinco projetos de lei complementar. Além disso, a deputada tem
tido uma forte atuação em plenário, fazendo o enfrentamento às
propostas liberais do governo estadual, como a que impediu a venda
do Instituto Butantan, responsável
por garantir a vacinação contra a
covid no Estado de São Paulo.
Além disso, tem travado uma
forte luta em defesa da educação
pública de qualidade, dos serviços
públicos, do funcionalismo estadual e das minorias. Foi a única
deputada estadual da região que
se colocou contrária à concessão
de rodovias da região, com a colocação de praças de pedágios nas
SP-304, entre Piracicaba e Águas
de São Pedro, e São Pedro e Santa
Maria da Serra, assim como na
SP-308, entre Piracicaba a Charqueada. “Estas praças de pedágios só penalizam ainda mais a população da região, seja os trabalhadores que por elas transitam,
ou os produtos que por elas circulam e encarecem ao chegar à
mesa das famílias”, destaca.
A deputada estadual também
propôs inúmeras emendas, conseguindo viabilizar, através do seu
mandato e de parcerias com parlamentares do seu partido, cerca
de R$ 10 milhões em recursos para
Piracicaba e região. “As emendas
orçamentárias tornaram-se importantes instrumento de democratização do orçamento, especialmente com a criação das emendas impositivas em 2017. O orçamento impositivo obrigou o governo a pagar as emendas de todos os
deputados, uma vez que surgem
das reivindicações e da mobilização social, acolhendo demandas
sociais”, diz a deputada Professora
Bebel, que é pré-candidata a deputada estadual às eleições deste ano.

"Aumentamos um pouco mais as restrições para a segurança da
população", explica Gilmar Rotta, autor do PLC aprovado na Câmara
De autoria do vereador Gilmar Rotta (PP), a Câmara Municipal de Piracicaba aprovou em
reuniões extraordinárias no último dia 30, o projeto de lei complementar 8/2022 que disciplina
e padroniza as instalações de
postos de combustíveis e derivados do petróleo no município.
Ao defender o projeto na tribuna, o autor exibiu fotos de alguns estabelecimentos abandonados, a exemplo de um localizado na avenida Alberto Volet
Sachs com a avenida Piracicamirim. "Olha o estado que está",
mostrou o parlamentar. Uma
outra foto exibida, revelou a situação de um revendedor situado na avenida Luciano Guidotti.
Já na área central, o vereador
exibiu o estado de um posto abandonado na rua Benjamin Constant com a Prudente de Moraes.

Para funcionar, os postos de
combustíveis precisam ser autorizados por agências reguladoras
como a ANP (Agência Nacional do
Petróleo) e Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo), além do Corpo de Bombeiros,
Prefeitura Municipal e seguir normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
A Cetesb informou ao parlamentar, após ser questionada
por meio de ofício, que "a instalação da atividade está condicionada à aprovação do município, contemplando a expedição
de certidão de diretrizes para
uso do solo, aprovação do projeto, abertura de inscrição municipal e expedição de alvará de
funcionamento", assina a gerente de Divisão de Assuntos de
Meio Ambiente, Márcia Pereira
Duarte, por meio de parecer.

O parlamentar argumenta
que a propositura padroniza e
disciplina o comércio de revendedores de combustíveis no município. “Vemos instalações de postos sem um mínimo de ordem e
padrão exigido por lei municipal".
A legislação proíbe, por exemplo, a instalação de postos revendedores a menos de 500 metros
de distância de asilos, berçários,
creches, escolas, casas de diversão, maternidades, orfanatos,
prontos socorros, supermercados, templos religiosos, terminais
rodoviários, pátios de supermercados e hipermercados, shoppings, quartéis, estádios ou ginásios esportivos. "Mas, não é isso
que vemos na prática, principalmente aqueles postos que estão
abandonados e que ainda mantêm combustível em seus tanques", complementa Rotta.

GCM

Patrulha Rural recebe nova viatura
Em atendimento ao pedido do
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), a GCMP (Guarda Civil Municipal de Piracicaba) recebeu, na
última quarta-feira (29), uma
nova viatura do Governo do Estado de São Paulo. O veículo será
destinado à Patrulha Rural. A
nova viatura foi entregue em cerimônia realizada no Memorial da
América Latina, em São Paulo.
Na última sexta-feira (1),
Trevisan Jr esteve na sede da
Guarda Civil, onde foi recebido
pelo comandante da GCMP, Sidney Nunes. “Essa viatura será
utilizada no patrulhamento preventivo na zona rural e também
auxiliar na fiscalização dos crimes contra o meio ambiente. Além
disso, de forma pioneira, a viatura será equipada com equipamentos de combate a incêndio, possi-

bilitando assim, que a Patrulha
Rural possa realizar ações de combate a pequenos focos de incêndio
até a chegada do Corpo de Bombeiros” relatou o comandante.
Trata-se de uma camionete
cabine dupla, modelo L200, 4×4,
diesel - turbo e conta com identidade visual do programa "Cidadania no Campo - Segurança do
Agro", adaptada com giroflex e tecnologias como GPS e rádio comunicador. A iniciativa do programa
é da Secretaria de Agricultura do
Governo do Estado de São Paulo.
“Parabenizo a Guarda Civil Municipal pelos relevantes
trabalhos prestados à população na área da segurança pública. Essa viatura destinada à
Patrulha Rural possibilitará o
aumento do patrulhamento da
GCMP, garantindo assim, mai-

Assessoria Parlamentar

Carro foi adesivado com logo "Cidadania no Campo - Segurança do Agro"

or segurança aos moradores da
zona rural" disse Trevisan Jr.
A aquisição do veículo foi possível por meio de indicação do deputado estadual Alex de Madurei-

STF receberá apelo para que julgue congelamento de subsídios públicos
No último dia 30, na 29ª reunião ordinária, foi aprovada a moção de apelo 119/2022, do vereador
Acácio Godoy (PP), que solicita que
o Supremo Tribunal Federal (STF)
coloque em pauta para julgamento
a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1.344.400 São Paulo.
O recurso em tramitação defende a tese de que “é inconstitucional lei municipal (de Pontal, em

São Paulo) que prevê o reajuste
anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no
artigo 29, VI, da Constituição Federal”. O objetivo é, a partir disso, desobstruir a legislação que congela,
dentre outros, o subsídio do prefeito e impede o reajuste da remuneração de servidores municipais que já
recebem valor próximo ao teto.

No texto da propositura, é
destacado que o valor do subsídio do chefe do Executivo não é
reajustado desde 2014. Graças a
isso, o valor do teto recebido pelos médicos de Piracicaba é de
R$ 15.700,00 – o que está gerando, segundo a moção, a retirada dos profissionais do setor
público, já que, por vezes, eles têm
parte dos vencimentos retidos.

Na cidade, a falta de médicos
gera, ainda segundo o texto, a superlotação das unidades de saúde, comprometimento da qualidade dos atendimentos e prejuízo
para a saúde dos que buscam tratamento. A moção defende a necessidade de reparação das perdas
financeiras que a desvalorização
da moeda gerou aos servidores,
relativas ao período de um ano.

EIXO SP

S OLENIDADE

Acesso à Geraldo de Barros terá
desvio hoje, 5, em Piracicaba

Atletas e
profissionais do
esporte serão
homenageados
na Câmara

Divulgação

Alunos de ETEC serão homenageados
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.

ra (PL). A cerimônia de entrega, em
São Paulo, contou com a presença
do governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB) e diversas autoridades estaduais e municipais.

M OÇÃO

A PLAUSOS
A moção 120/2022, do vereador Thiago Ribeiro (PSC), que
concede moção de aplausos aos
alunos da ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso, localizada na
Paulista, pela campanha de arrecadação e doação de 3 mil peças
de roupas ao Fundo Social de Solidariedade, foi aprovada durante a 29ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (30).

O texto abrange desde a entrada e saída de veículos do estabelecimento comercial aos boxes de lavadouros de carros que
deverão ser instalados a uma
distância mínima de cinco metros das divisas do terreno e a
oito metros dos alinhamentos
prediais das vias públicas. As penalidades, caso sejam constatadas irregularidades, vão desde
advertência simples à cassação
do alvará de funcionamento.
"Aumentamos um pouco mais
as restrições, pois estamos vendo
postos de combustíveis abandonados e com tanques abandonados
no subsolo, com tanques antigos
de ferro. Tem equipamentos de
gás. Em alguns postos foram retiradas as bomba e o tanque continua lá", enumerou Gilmar. A propositura segue, agora, para sanção do Executivo Municipal.

Eixo SP executará serviços no pavimento, das 7h30 às 17h30

A Eixo SP Concessionária de
Rodovias vai mobilizar frentes de
trabalho para a recuperação
emergencial de pavimento da SP308 – Rodovia Hermínio Petrin,
em Piracicaba, no trecho do km
173+622, pista Sul. O condutor
que segue no sentido SP-304 –
Geraldo de Barros, encontrará o

desvio na alça de saída, nas proximidades do Bairro Nova Esperança. A intervenção acontece hoje, 5, das 7h30 às 17h30.
Sinalizado por cones e placas de orientação, o condutor
será direcionado para a alça da
pista Leste na SP-304, no km
170. Para conversão, a alterna-

tiva será a alça do dispositivo
no km 168, ao lado da indústria
Klabin. A recomendação ao condutor é trafegar em velocidade
reduzida e jamais parar sobre a
faixa de rolamento para observar a movimentação de máquinas, conduta que potencializa o
risco de colisões traseiras.

Na 29ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (30), foi
aprovado o requerimento 507/
2022, de autoria do vereador André Bandeira (PSDB). A propositura solicita a realização de solenidades em comemoração ao Dia do
Quimbol, ao Dia Municipal do Profissional de Educação Física, Dia
Municipal do Panathleta e entrega
do Prêmio Rocha Netto de Esporte.
O Dia do Quimbol foi instituído pelo decreto legislativo 50/
2017; o Dia Municipal do Profissional de Educação Física foi criado pelo decreto legislativo 27/
2006; já o decreto legislativo 3/
2011 estabeleceu o Dia Municipal
do Panathleta. O Prêmio Rocha
Netto foi instituído pelo decreto legislativo 21/2004. As comemorações foram unificadas pelo artigo
16 do decreto legislativo 32/2015.
A solenidade acontecerá
no dia 2 de setembro.
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P ROJETO

Propagando Arte expõe novas
obras no Museu Prudente
Isabela Borghese/CCS

ACERVO HISTÓRICO

Ata do Século XIX expõe briga
sobre demarcação de terras
Documento que inclui relatos de sessões da Câmara entre
os anos 1827 a 1829 já pode ser acessado no Acervo Histórico

Iniciativa acontece em parceria com a Associação
Piracicabana dos Artistas Plásticos

Espaço cultural mantido
pela Prefeitura de Piracicaba por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes continua neste
mês de julho com o projeto Propagando Arte, em parceria com
a Apap (Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos). A iniciativa tem como intuito evidenciar as obras de artistas piracicabanos, com exposições que podem
ser visitadas gratuitamente.
O projeto Propagando Arte
consiste em receber mensalmente
obras de arte produzidas por artistas locais, contribuindo para a
divulgação dos trabalhos e da arte
em geral. Esta nova mostra é composta por obras de Arlete Brito,
Pedro Baccarin, Josimara Dio-

go e Regina Villara. Elas ficam
expostas até dia 6 de agosto em
sala do museu ambientada com
móveis dos séculos 19 e 20.
“Nosso intuito é fornecer ao
público visitante uma mostra significativa do que se tem produzido nas
várias faces das artes plásticas, com
quadros e outras obras de arte, proporcionando um ambiente de integração institucional”, falou a diretora do museu, Érica Frasson.
SERVIÇO
Propagando Arte. Visitação:
de 5/07 a 6/08, no Museu Prudente de Moraes (rua Santo
Antônio, 641, Centro). Entrada gratuita. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h. Informações: (19) 3422-3069.

Uma briga sobre a demarcação dos limites das terras da
então Vila Nova da Constituição,
em 7 de fevereiro de 1829, é um
dos pontos marcantes do segundo Livro de Atas que o Departamento de Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de
Piracicaba disponibilizou ao público em seu Acervo Histórico,
que pode ser acessado por link
no site oficial da Casa de Leis.
Na folha 26 do documento
registrado pelo escrivão Manoel
Anselmo de Souza, os gestores
públicos deliberaram, na ocasião,
por não aceitar as demarcações de
divisas da Vila com a de São Carlos, dadas pelo Ouvidor de Comarca. Alguns dias antes, em 26 de
janeiro, o oficial superior havia
demarcado o limite com São Carlos pelo Ribeirão do Toledo “desde suas cabeceiras até a barra”.
No entanto, os representantes da Vila questionaram a decisão do Ouvidor, lembrando
que “a informação não teve contemplação alguma e nem meio
termo, por isso (essa Câmara)
não está de acordo a cumprir a

determinação que foi fundada
em informações que não são
consideradas verdadeiras”.
Para argumentar a posição
contrária do Ouvidor de Comarca, os vereadores da época informam que a divisa pelo Ribeirão
dos Toledo está a apenas quatro
léguas da Vila (cerca de 20 quilômetros) e oito de São Carlos
(cerca de 40 km). Também lembram, na mesma ata, que a Vila
já era utilizada por moradores
daquela região como local de comércio e outros interesses.
As nascentes do Ribeirão
dos Toledo são localizadas perto da cidade de Monte Mor e
deságua no rio Piracicaba quando cruza a cidade de Americana.
ÍNDICE – A disponibilização da segunda Ata de Sessões
ao público também é marcada por
avanço na navegabilidade na
pesquisa. Ao clicar no link ‘Quadro de Arranjo Índice Transcrição’, o usuário é levado direto
ao documento PDF da transcrição, que recebeu hiperlinks para
facilitar o manejo. “Antes, teria
que rolar a barra até o final para

Davi Negri

A arquivista Dayane Cristina Soldan explica
funcionalidades do arquivo da ata transcrita

procurar as partes transcritas,
agora é possível vê-las com apenas um clique”, explica a arquivista Dayane Cristina Soldan.
Dayane integra o Setor de
Documentação e Arquivo, responsável por disponibilizar o
acervo da Câmara no sistema
Atom, software de pesquisa que

facilita a busca de documentos
históricos. Também integram a
equipe a arquivista Giovanna Calabria, a agente legislativa Michelle Pecorari, o escriturário Bruno
Oliveira; e os estagiários Juliana
Silva (gestão pública), Vanusa
Bugin (Direito), Gabriel Venâncio e Brenno Monteiro (História).
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Mesa redonda debate a
regularização ambiental

Morais acompanha início de
obras na Piracicaba/Anhumas
Divulgação

O evento foi em parceria com a Sema e encerrou a programação da
Simapira (Semanas Integradas do Meio Ambiente de Piracicaba - 2022)
Com objetivo de debater temas sobre regularização ambiental, a Escola do Legislativo promoveu, quinta-feira (30), a mesa
redonda “O rural sustentável e a
regularização ambiental”. O evento foi em parceria com a Sema
(Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) e encerrou a programação da Simapira
(Semanas Integradas do Meio
Ambiente de Piracicaba - 2022).
A atividade aconteceu de
maneira presencial, no varejão
da Paulista (avenida Dr. Paulo
de Moraes, 2110). Na ocasião,
também foi discutido o PSA
(Programa de Pagamento por
Serviços Ambientais), a compensação ambiental e o reflorestamento na zona rural. Como público-alvo, estiveram agricultores
e demais pessoas interessadas.
Para discorrer sobre os temas, compareceram a engenheira agrônoma e mestre em ciência
e tecnologia de alimentos, Evelise
Moncaio Moda; a doutora e mestre em conservação de ecossistemas florestais, Luciana Cavalcante Pereira, e a bacharel em ciências biológicas, Zenilda Leda
dos Santos. Também compôs a
mesa a diretora da Escola do Legislativo, vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo ‘A
Cidade É Sua’, que é engenheira
civil e mestre em habitação social.
Na abertura, a secretária
municipal de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, ressaltou que o rural sustentável
abrange "leque" de oportunidades e possibilidades e que o tema
trata de algo crescente. "Vemos
que essas exigências, a legislação,
caminha com as necessidades das
questões climáticas. Este é um
tema que deve ser visto de maneira ampla, pois trata de emprego e
renda, além de mudanças de paradigmas. Governos passam,
precisamos deixar algo consolidado neste sentido", disse.
Luciana Cavalcante Pereira é
integrante do projeto “Corredor

Caipira” que tem como objetivo estabelecer, no período de dois anos,
45 hectares de florestas e agroflorestas e formar corredores agroecológicos, de forma a conectar importantes fragmentos florestais no
interior do Estado de São Paulo.
No evento, deu destaque a cartilha elaborada pelo projeto, intitulada “restaurando o amanhã: Desafios e propostas para a paisagem” e que é destinada a gestores
públicos e produtores rurais.
“Essa cartilha tem conceitos
básicos sobre a paisagem e fala
das características dos 5 municípios com influência direta do corredor caipira, vegetação natural
e áreas prioritárias para recuperação de acordo com os critérios
estabelecidos pelo projeto”, disse.
De acordo com ela, um dos
conceitos principais que se aplicam a paisagem é o uso e ocupação do solo. Tomando por base a
cidade de Piracicaba como exemplo, Luciana explicou que no ano
de 1767, ano de fundação do
município, o lugar tinha como
paisagem a Mata Atlântica e o
Cerrado, mas, a partir do século
XIX, surgem as primeiras produções de cana de açúcar e café, ocasionando assim um corte e substituição da vegetação natural.
Com a conversão da vegetação natural, passa então a
ocorrer a fragmentação da paisagem, perda da conectividade
da fauna e flora, redução da polinização de flores e dispersão
das sementes. “A vegetação que
serve de habitat para muitas
espécies, passa a ser reduzida a
fragmentos”, detalhou Luciana.
É a partir da implementação
de corredores ecológicos que, segundo Luciana, será possível reestabelecer a conexão entre esses fragmentos da vegetação natural, considerando para isso as APPs Hídricas (Áreas protegidas pelo Código
Florestal) em torno de nascentes e
margens de rios. “Portanto, essas
APPs protegem a biodiversidade e
também as águas”, pontuou.

Guilherme Leite

“Esta estrada é uma importante via de escoamento
agrícola”, destaca o deputado Roberto Morais (Cidadania)

Evento foi promovido pela Escola do Legislativo no último dia 30

Para Zenilda dos Santos, a
regularização ambiental, o código florestal no Estado de São
Paulo e importantes marcos legais de proteção florestal formaram ações efetivas de proteção
ambiental ao longo dos anos.
Foi, de acordo com ela, a partir
do ano de 1967, com o decreto
49.141/1967, que se estabeleceu proteção de 20% dos Cerrado em propriedades rurais e a regulamentação da exploração das outras áreas
fitofisionomias de cerrado.
No ano de 2001, a MP 2.16667/2001, estabeleceu novos limites para a Amazônia Legal, com
80% de floresta, 35% em cerrado e
20% em campos gerais. No entanto, para uma compensação ecológica, Zenilda informou que “são
necessárias áreas com características similares às áreas afetadas”.
Em Piracicaba PSA (Programa Municipal de Pagamentos por
Serviços Ambientais) foi apresentado por Evelise Moda. Como
marco regulatório, a especialista
em conservação de ecossistemas
florestais destacou que o programa está amparado pela Lei Municipal 8.013/2014 e pelos decretos municipais 17.218/2017.
Como objetivos, o projeto
visa a conservação e o manejo
de remanescentes florestais,
com a recuperação de matas ciliares e manutenção da vegeta-

ção nativa para a proteção de
nascentes e recursos hídricos.
O PSA também prevê a conservação do solo, em especial,
ações que reduzam os processos
erosivos e promovam infiltração
hídrica. Além disso, o saneamento ambiental rural, com coleta e
destinação das águas servidas
também integram o programa.
“Ele prevê um incentivo econômico vegetação abatida, inclusive até fora de reserva legal. Esse
incentivo paga esses proprietários
que fazem essa manutenção no
solo, então a áreas produtivas das
propriedades que tem de conservação do solo também”, explicou.
Pelo saneamento ambiental,
são destinados aos proprietários
locais, o valor de R$ 500,00 por
propriedade. As práticas conservacionistas dão direito a 150,00
por hectare. Já a implantação, recuperação e manutenção de vegetação prevê o valor de R$
700,00 por hectare de APP ou remanescente de vegetação nativa.
Como documentação necessária, é preciso que os proprietários possuam o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural); o Cadastro Ambiental Rural; ITR – DIAC (Documento de
Informação e Atualização Cadastrado Documento de Informação e Apuração) e o PAI (Projeto Ambiental Individual).

I NVESTIMENTO

Saúde recebe van acessível para transporte de pacientes
Na manhã de sexta-feira, 1, a
Secretaria de Saúde recebeu van
acessível para transportar pacientes cadeirantes ou com dificuldade de locomoção que passam por
consulta, realizam exames ou fazem tratamentos em outras cidades. O veículo vem do Governo do
Estado de São Paulo pelo programa Nova Frota SP Não Para –
Cidade Acessível, junto à Secretaria de Direitos da Pessoa com
Deficiência, por meio de emenda
do deputado Roberto Morais.
O veículo é um Minibus Executivo, da marca Iveco, completo
e totalmente adaptado, podendo
transportar até três pacientes cadeirantes e seus respectivos
acompanhantes. O valor do investimento é de R$ 351 mil. Participaram da entrega do veículo na
manhã de hoje, o secretário de Saúde, Filemon Silvano, e o coordenador do Serviço Integrado de Transporte Social da Saúde (SITSS),
Donisete Aparecido Oliveira.
O veículo será incorporado à

frota do SITSS, sendo a primeira
van adaptada que a prefeitura recebe para o transporte de pacientes. “Só este ano recebemos cinco
novas ambulâncias, e uma van
para passageiros. Este novo veículo
é uma conquista muito importante, já que o SITSS existe há 17 anos
e nunca houve um veículo como
esse na Secretaria de Saúde. Tentamos por vários anos trazer um
veículo deste porte, mas só conseguimos agora. Inicialmente, 22
pacientes serão atendidos por
essa van. Temos certeza que, a
partir de agora, eles terão mais
conforto na hora de fazer seus exames ou consultas, dentro ou fora
da cidade”, lembrou Oliveira.
Para o secretário de Saúde,
dar condições para que os pacientes da cidade tenham mais conforto durante a viagem para realização de exames é muito importante. “Estamos felizes pela conquista. Depois de muita luta e empenho da coordenação do SITSS
conseguimos essa mobilização jun-

J ULIANA RICCI

Delegada de polícia receberá
Título de “Cidadã Piracicabana”
A delegada de polícia Juliana Pereira Ricci, natural do município de Tietê (SP), receberá o
Título de “Cidadã Piracicabana”. De autoria do vereador Zezinho Pereira (União Brasil), o
projeto de decreto legislativo 34/
2022 foi aprovado durante a 29ª
reunião ordinária de 2022, na
noite desta quinta-feira (30).
De acordo com Zezinho Pe-

reira, a honraria visa homenagear a Dra. Juliana Pereira Ricci pelo brilhante desempenho e
a dedicação nos trabalhos feitos ao nosso município. “A concessão deste Título será outorgada a cidadã reconhecidamente idônea, que presta relevantes
serviços à comunidade piracicabana, neste caso, na área jurídica, como advogada”, afirmou.

Silvano verifica funcionamento do elevador do veículo adaptado

to ao Estado e recebemos essa van
acessível. Além disso, agradecemos
ao Roberto Morais que, por meio
da Assembleia Legislativa, conseguiu este veículo para a Prefeitura
de Piracicaba”, disse Silvano.
As principais cidades que recebem pacientes de Piracicaba
são Campinas, Leme, Limeira,

Rio Claro, Pirassununga, Botucatu, São Paulo, Bauru, Barretos, Araras e Santa Bárbara
d’Oeste. Atualmente, o SITSS tem
uma frota de seis ambulâncias
de atendimento básico e acamados, dez vans – sendo nove para
16 lugares e uma para 21 passageiros –, além de 63 automóveis.

O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) conquistou a
inclusão da Estrada Municipal
PIR-260 “Luiz Dias Gonzaga”, que
liga Piracicaba ao Distrito de Anhumas, no programa “Novas Estradas Vicinais”, do Governo do Estado de São Paulo. Por meio do
Programa a estrada vai receber
uma recuperação estrutural em
toda sua extensão de 32 km. As
obras começaram ontem, 4, e o Deputado acompanhou os primeiros
procedimentos e movimentações
das máquinas e equipamentos que
estão sendo utilizados no local.
“Esta estrada é uma importante via de escoamento agrícola
de toda a região e área estratégica para circulação de produtos e
da população em geral. Com a melhoria teremos mais segurança,

praticidade e economia para os
usuários deste extenso e importante trecho”, destaca Morais.
“Nossa região contribui muito
para a economia do Estado, especialmente o setor agrícola que é
um dos destaques nacionais,
nada mais justo do que investir
em melhorias para essa população que tanto oferece com sua
força de trabalho. Em breve teremos mais esta via oferecendo mais
conforto e tranquilidade para a
população”, destaca o deputado.
A previsão de conclusão da
obra é dezembro de 2022, e a
próxima obra que já está sendo
licitada e deve iniciar em breve
é a SP Piracicaba/Anhembi,
dentro do Programa Estada Asfaltada – Recuperação Especial
do Governo do Estado de SP.

J ARDIM E SPLANADA

Rai recebe representante
de projeto social do bairro
Assessoria Parlamentar

Na sexta (1º), a vereadora Rai de Almeida (PT) recebeu representante
do projeto social no Centro Comunitário no Jardim Esplanada

No último dia 1º, a vereadora
Rai de Almeida (PT) recebeu a visita do mestre Luís Fernando Satolo, que desenvolve o Projeto Esplanada Fight Team no Centro
Comunitário do Jardim Esplanada. Conforme apresentado por
Fernando, dentro do projeto são
oferecidas há quatro anos, gratuitamente, aulas de Muay Thai e
KickBoxing – e agora também aulas de Capoeira e Jiu-Jitsu. Ainda de acordo com o que expôs
Fernando Satolo, o projeto trabalha com crianças a partir dos 5
anos, adolescentes, jovens e adultos – e desenvolve um importante
papel social junto à comunidade
carente e as crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade.
Dentre os diversos temas e
assuntos trazidos por Fernan-

do Satolo à vereadora, foi apresentado um pouco do trabalho
realizado e das dificuldades que
enfrentam para desenvolvê-lo
como falta de materiais como
luvas, tatames e também problemas de estrutura no Centro Comunitário. Fernando disse estar
“batendo de porta em porta” do
poder público e de empresários
em busca de auxílio para esse
importante trabalho, que até tem
levado atletas para algumas
competições fora da cidade.
Como encaminhamento, a
vereadora Rai de Almeida se
comprometeu em conversar com
o secretário da SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) e verificar as
demais possibilidades de apoiar
a esse importante projeto.
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Á REAS

Prefeitura faz manutenção em
campos de areia de 7 bairros
Justino Lucente/CCS

I NTERCÂMBIO

Vereador conhece modelo de
gestão de UPA em Curitiba
A UPA trabalha com moderno sistema de triagem, totalmente automatizado
utilizando o sistema Lean Healthcare, da empresa japonesa Toyota

Obras atendem solicitação dos moradores de sete bairros

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), realizou a
manutenção de campos futebol
de areia dos bairros Santa Clara, Mário Dedini, Gilda, Bosques
do Lenheiro e Boa Esperança
nesta semana. A manutenção foi
solicitada pelos líderes comunitários das regiões à Secretaria
Municipal de Governo (SMG).
Equipes da Semob realizam
ainda a manutenção do campo
de areia do bairro Chapadão,
ao lado da unidade de saúde.
A solicitação foi realizada pela
líder comunitária Ednéia Souza ao prefeito Luciano Almeida
na ocasião em que ele visitou a
unidade de saúde do bairro.
A Semob vai iniciar na
próxima semana também a
manutenção do campo de
areia do bairro Parque dos
Eucaliptos, a partir de pedido de
morador por meio do SIP-156.
A manutenção consiste na
limpeza dos espaços para a retirada do mato e em seguida na colocação de areia nova nos campos.
Outros reparos eventuais necessários deverão ser realizados nas
próximas semanas pela Semob.
No campo no bairro Santa
Clara foram colocados aproximadamente dez caminhões de areia
de 6 metros cúbicos cada. A manutenção neste espaço, que fica

entre as ruas Nelson da Silva e
Maria Diva Longo, foi finalizada na quarta-feira, 29/06. A solicitação foi feita pelo líder comunitário Ricardo Gastão à SMG.
No bairro Mário Dedini, o
campo que recebeu a manutenção
fica na avenida Olga Pagoto Santiago, no qual foram colocados
aproximadamente sete caminhões
de areia de 6 metros cúbicos cada.
A manutenção neste local foi finalizada hoje, sexta-feira, 1º/07. O líder comunitário Leoá Santos foi
responsável pela solicitação à SMG.
O campo no bairro Gilda fica
na rua Dona Irma Rosseto Pexes precisou receber cerca de
cinco caminhões de areia de 6
metros cúbicos cada. O presidente da associação de moradores, Giovani Nascimento, foi
quem fez a solicitação à SMG.
No Bosques do Lenheiro, o
campo fica na rua das Oliveiras e
também recebeu cerca de cinco caminhões de 6 metros cúbicos cada.
A manutenção foi finalizada
hoje, 1º/07. Edvan Costa, presidente da associação de moradores, solicitou a manutenção à SMG.
O campo do bairro Boa Esperança também recebeu cerca
de cinco caminhões de 6 metros
cúbicos cada, manutenção concluída ontem, 30/06. Essa foi
uma solicitação do líder comunitário Douglas Roberto à SMG.

H YUNDAI

Imagens oficiais do novo
HB20 são divulgadas
Divulgação

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou na última quinta-feira (30), acompanhado do vereador curitibano Marcelo Fachinello (PSC), uma unidade de pronto
atendimento durante visitas que
realizou na capital paranaense entre os dias 29 de junho e 1 de julho.
Recebido na unidade pelo
médico responsável Gabriel Felipe
Neves, acompanhado do supervisor sanitário da secretária de saúde de Curitiba, Joari Stahlschmidt e do médico André Henrique
Pereira Rosa, o parlamentar conheceu o funcionamento da
unidade, que está numa região
que abrange uma população em
torno de 200 mil habitantes.
A unidade atende cerca de 13
mil pacientes por mês e conta com
oito médicos trabalhando diariamente no local. A UPA trabalha
com moderno sistema de triagem,
totalmente automatizado utilizando o sistema Lean Healthcare, da
empresa japonesa Toyota, esse sistema de gestão é usado em combinação com um sistema estratégico
de implantação e gerenciamento de
políticas, chamado Hoshin Kanri
e com o gerenciamento visual diário. O gerenciamento visual diário
é uma abordagem em que os membros da equipe dispendem diariamente de um o tempo para avaliar
o seu progresso usando os elementos-chave dos acúmulos diários e

de gráficos dispostos nas paredes.
O sistema ocasiona uma melhora satisfatória para o paciente,
pois reduz o tempo de admissão,
tempo de coleta, tempo de entrega, tempo de triagem, tempo para
ver um médico, tempo de dispensa, tempo da sala de exame, número de visitas ao paciente, duração da estadia, taxa de alta,
tempo de viagem do paciente, reduzindo as taxas de mortalidade e de reingresso do paciente.
Toda operação ocorre de maneira digital, através de painéis eletrônicos, sem que a equipe do hospital precise chamar os pacientes
de maneira oral. Telas espalhadas
por toda unidade indicam ao paciente qual consultório ele deve ir.
A unidade também realiza a
triagem de maneira em que separa os pacientes que estão aguardando atendimento, tendo uma
divisão entre pacientes com problemas respiratórios dos que
aguardam atendimento clínico e
utiliza símbolos para facilitar a
identificação de doenças no sistema integrado da unidade.
A UPA possui uma base integrada do Samu (Serviço de atendimento móvel de urgência), que reduz o tempo em que pacientes
aguardam por transporte para
transferências a hospitais da cidade.
A própria unidade realiza
agendamento de consultas para
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Ribeiro esteve na Unidade de pronto atendimento do Sítio Cercado

exames cardiológicos, cirúrgicos,
urológicos e neurológicos, elencados nas condutas de atendimento
clínico, ou seja, o paciente que necessitar de exames para avaliações
não necessita sair da UPA e procurar uma unidade de saúde, o
próprio pronto atendimento realiza o encaminhamento e pedido
do exame. Também ocorre na
UPA, diariamente entre as 19h e
as 7h, tratamento ambulatorial
em atendimento odontológico.
“Foi muito importante conhecer o funcionamento desta unidade de pronto atendimento, que
está numa área em que a população chega a 200 mil habitantes,
cerca de metade da população de

Piracicaba. Uma grande troca de
informações e levarei as boas práticas aqui constatadas ao conhecimento do secretário municipal de
saúde, Filemon Silvano, como uma
forma de contribuir na melhoria
do atendimento das unidades de
Pronto atendimento em nossa cidade. Constantemente sou chamado pela população às unidades de
saúde que pedem ajuda com o
atendimento das unidades. É necessário pensar numa possibilidade para tornar o atendimento mais
eficaz, o que irá gerar satisfação
por parte dos funcionários e usuários do sistema único de saúde em nossa cidade”, destacou
o vereador Thiago Ribeiro.

E SALQ

Campanha contra a febre maculosa retorna ao campus Luiz de Queiroz
Após o período de distanciamento social, por conta da pandemia de Covid-19, o Campus
Luiz de Queiroz retorna, neste
mês de julho, com a “Campanha
de conscientização contra febre
maculosa”. A quarta edição aconteceu em 2019 e, nesta quinta
edição o estande da campanha
será instalado em outro local, num
novo espaço criado no gramado
ao lado do gramadão central da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP).
Essa campanha de férias é
realizada pela Comissão Técnica
Permanente de Prevenção e Controle da Febre Maculosa do Campus Luiz de Queiroz e consiste em
alertar para os riscos da presença

do carrapato estrela em áreas afastadas e também de grande circulação. Dessa forma, aos sábados e
domingos do mês de julho, sempre das 09h às 12h e das 14h às
17h, os visitantes do Campus poderão visitar a instalação que trará
material ilustrativo sobre os organismos relacionados a esta doença
A ideia é que as pessoas aprendam um pouco sobre a febre maculosa, principalmente no que se refere às precauções e ações a serem
tomadas com o aparecimento dos
sintomas da doença. De acordo
com coordenadores e voluntários
envolvidos na campanha, a mensagem levada ao público pode salvar vidas, ao explicar sobre a forma como ela ocorre, a importância

do carrapato estrela na transmissão da bactéria (Rickettsia rickettsii) e os cuidados a serem tomados
para evitar ou debelar a doença.
Eles reforçam que a principal
mensagem da campanha é: “sentiu dor de cabeça, mal-estar geral
ou febre alta em um a dois dias
após ser picado por um carrapato
na região de Piracicaba, vá ao médico e fale sobre o carrapato. Isso,
certamente, irá alertá-lo sobre a
possibilidade de que se trate da
febre maculosa, atribuindo então
o tratamento específico necessário
para curar a grave doença”.
Destaca-se que uma das
atrações que desperta a atenção
dos visitantes é o fato de mostrar uma capivara empalhada

que, em vida, é a principal hospedeira do carrapato estrela. A
peça empalhada pertence ao
Museu de Zoologia Prof. Salvador
de Toledo Piza Junior, da Esalq.
PÚBLICO NA 4.ª EDIÇÃO - Na edição anterior da campanha, cerca de 2.300 pessoas visitaram o estande. Entre elas os
piracicabanos que visitam o Campus para atividades de lazer e,
também, pessoas de outros 38 municípios paulistas, de outros 12 estados brasileiros (Amazonas,
Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina) e, até mesmo, de três
países (Canadá, Itália, Rússia).

V ISIT
A
ISITA

Acacio levanta demandas dos bairros Itapuã, Pau Queimado e Monte Líbano
Fotos do hatchback são publicadas na página do CEO para as Américas

Muito próximo do lançamento oficial do Novo HB20, três fotos do modelo foram divulgadas
na página do LinkedIn de Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas
Central e do Sul. A ação faz parte
da estratégia de lançamento, que
será complementada por atividades de engajamento nas redes
sociais nas próximas semanas.
“O Novo HB20 chega para
modernizar seu segmento com o
que há de melhor em conforto e

sofisticação, trazendo uma combinação inédita de recursos, muitos deles nunca vistos na categoria, como a conectividade Hyundai Bluelink, assistente de manutenção de faixa, assistente de colisão em ponto cego, sistema de frenagem autónomo, painel de instrumentos totalmente digital e
multimídia com tela sensível ao
toque e interface sem fios. Tudo
em um design e um interior premium e moderno”, afirma Ken
Ramirez no post do LinkedIn.

H OMENAGEM

O vereador Acacio Godoy
(PP) visitou na quinta-feira, 30,
diversos bairros da região Oeste
do Município acompanhado do
secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira. O objetivo
foi levantar demandas nestas regiões. Na praça em frente à Paroquia São Francisco Xavier, eles
verificaram a necessidade de iluminação e na rua Pedro Habechian, no bairro Itapuã, destacaram a duplicação da via que é
uma das que tem maior fluxo.
No bairro Pau Queimado, eles
ouviram demandas dos moradores e fizeram encaminhamento
para soluções dos problemas especificados. Na região do birro Mon-

C RIME

te Líbano, visitaram o centro de
lazer entre as ruas Caçapava e
Altino Soares do Nascimento,
onde verificaram a necessidade de
conserto em toda a extensão da
pista de caminhada assim como a
manutenção do alambrado.
O vereador agradeceu a disponibilidade do secretário municipal e lembrou que as visitas junto
às comunidades possibilitam verificar as demandas da população e buscar soluções com maior
urgência, “tendo o objetivo de
atendimento à população o mais
rápido possível”, ponderou, ao colocar o seu gabinete à disposição
do secretário e dos moradores
para receber novas demandas.
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Acácio Godoy (PP) visitou os bairros na última quinta-feira, 30,
acompanhado do secretário de Obras, Paulo Sérgio Ferreira

AMBIENT
AL
AMBIENTAL

Título de ‘Policial Padrão’ será Pelotão Rural, da GCM, flagra parcelamento irregular de solo
O Pelotão Rural, da Guarda bém receberam a informação que,
entregue em reunião solene
Divulgação

A Câmara aprovou, no último dia 30, na 29ª reunião ordinária, o requerimento 496/2022 que
solicita autorização de uso do Plenário para a realização da reunião
solene de entrega do “Título de
Policial Padrão”, conforme decreto legislativo 10, de 12 de setembro
de 2005. A autoria é do vereador
Laércio Trevisan Júnior (PL).
No texto, o parlamentar destaca que “requer o encaminhamento de cópia desta solicitação para

ciência dos departamentos desta
Casa de Leis, solicitando deste já,
os préstimos necessários para a
realização do evento, tais como
reserva do espaço; matéria para o
site com jornalista e fotógrafo;
transmissão ao vivo; matéria para
a TV Câmara; artes gráficas; elaboração de vídeo institucional; setor de cerimonial; confecção dos
certificados; entre outros serviços
e equipamentos necessários para
a realização do evento”, pontuou.

Civil, flagrou na tarde da última
quinta-feira, 30/06, parcelamento irregular de solo nas proximidades da Comunidade Esperança.
A equipe estava em patrulhamento, quando os guardas-civis receberam a informação que havia
uma máquina trabalhando no
fundo da rua 14 da comunidade.
Ao chegarem ao local, os GCs
confirmaram que a máquina estava em funcionamento e havia derrubado várias árvores e depositado terra no córrego. Os Gcs tam-

em dias anteriores, os indivíduos
haviam cortado o curso do rio
também. O proprietário da área foi
encaminhado ao Plantão Policial,
sendo lavrado boletim de ocorrência por crime ambiental e parcelamento de solo urbano.
A máquina foi apreendida e o
operador dela ficou como fiel depositário, sendo vedada a saída do
município, a venda ou empréstimo
do equipamento. Na sexta-feira, 1º/
07, a Polícia Militar Ambiental foi
ao local e aplicou as multas cabíveis.

Máquina foi apreendida e operador ficou como fiel depositário
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SP-304

Vereador cobra construção
de passarela após acidente
Cássio Fala Pira (PL), esteve na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), onde uma
mulher de 48 anos morreu ao ser atropelada por um carro no último dia 30

Na tarde da última sexta-feira (1), o vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), esteve na rodovia Geraldo de Barros
(SP-304), no km 167, onde uma
mulher de 48 anos morreu ao ser
atropelada por um carro na noite
da última quinta-feira (30).
"É de conhecimento público
que o pedido de construção de
uma passarela para travessia de
pedestres na altura do km 167
da rodovia Geraldo de Barros é
muito antigo e depende do DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem), que já está ciente dos
problemas que lá ocorreram.
Embora saibamos que o tempo
que decorre desde o planejamento, a licitação, a execução até a
entrega final da obra pronta seja
às vezes demasiadamente longo.
Mas acreditamos que a população mereça atenção especial nesse problema, dada a gravidade
do mesmo", afirmou o vereador.

Em 9 de dezembro do ano
passado, o vereador Cássio Luiz
encaminhou a indicação 4540/21,
solicitando à gestão municipal que
tome providências quanto à instalação de semáforos na rodovia
Geraldo de Barros, nos dois lados
da via, tendo em vista a falta de
segurança nas faixas de pedestres.
A primeira resposta obtida
foi em 23 de dezembro do mesmo ano, através da qual a Semuttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) informou que a solicitação seria analisada pelos
técnicos do departamento de engenharia, e, assim que o parecer
fosse emitido, seria feito contato
com o gabinete. Já no dia 3 de
janeiro deste ano, uma nova resposta foi encaminhada, afirmando que a solicitação está em área
de rodovia e, portanto, não é um
assunto de competência do órgão.
"Até o momento nenhuma
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Na sexta-feira (1), Cássio Fala Pira (PL) esteve no km 167 da rodovia
Geraldo de Barros, solicitando providências para prevenir acidentes

providência foi tomada em relação ao local, nem pelo município,
nem pelo Estado e, infelizmente,
mais uma morte ocorreu. Quantas vidas serão perdidas para
que o poder público tome providências?", questionou o parla-

mentar. Cássio Luiz afirmou, ainda, que irá encaminhar um requerimento solicitando informações ao órgão competente sobre
quais providências podem ser tomadas para precaver os transtornos que vêm ocorrendo no local.

USADOS PARA VENDER

FICARAM DE FORA
Os donos e funcionários da
lotérica onde um bilhete da Quina de São João foi premiado, no
sábado (26), em Cuiabá, ficaram
de fora da aposta após venderem todas as cotas do bolão feito
pela própria agência. O prêmio
total do concurso era de R$
195.945 milhões, o segundo maior da história. Foram 11 apostas
sorteadas e cada uma levou pouco mais de R$ 17,8 milhões. A
equipe da lotérica é composta por
oito pessoas e, segundo a sóciaproprietária Ana Lúcia Nunes, o
grupo geralmente compra uma
cota dos bolões registrados no
local. "Dessa vez não sobrou nenhuma cota, então ficamos de
fora. Mesmo assim, estamos
muito felizes pelo sorteio e a equipe está animada para participar
dos próximos", disse. Segundo
Ana Lúcia, o bolão, com 15 dezenas, foi divido em oito cotas de
R$ 2 mil cada. Ela afirmou que a
maioria foi comprada por grupos de amigos e familiares que
dividiram o valor entre si.

comprando e dividindo em
mais gente para não pesar para
ninguém, mas deu uma boa
grana para cada um", explicou.
Ana contou ainda que não
foram só os funcionários que ficaram de fora do bolão desta vez.
A empresária disse que o bilhete
foi oferecido para muitos clientes
fiéis do local, mas a maioria deixou "para depois". "Muita gente
que sempre joga aqui na lotérica e
merecia o prêmio acabou não
comprando e lamentaram depois.
Falaram que comprariam depois
ou ainda estavam na dúvida, mas
aí na sexta-feira as cotas acabaram e não deu tempo", contou.

DESAPONTAMENTO
"Tinha grupo de 20, 30
pessoas, e outros com menos.
Pelo valor da cota ser um pouco mais alto, o pessoal acabou

PRATICIDADE
Agora você pode comprar nossos bolões de qualquer lugar do Brasil pelo
zapp: 19.994.410488.

ACREDITAR
Sempre participo dos meus
bolões e, quando estou fora das
minhas lojas, procuro lotéricas e
me transformo imediatamente
em apostador. Já vou perguntando quais os bolões disponíveis, de
preferência com maior numeram
de dezenas possíveis! Faço sempre a minha parte que é jogar e
acreditar em coincidências...

- 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

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013
com 4 portas 15000+ assumir
parcelas - maiores informações
19 991911944.
------------------------------------------
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ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
SINDICATO DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE PIRACICABA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL

SINDICATO DOS HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES
E SIMILARES DE PIRACICABA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto, convoca os integrantes da categoria econômica por ela representada para participarem da Assembleia Geral De forma híbrida (presencial e virtual) a ser realizada no dia 12 (doze) de Julho de 2022 às 15:00 horas, com o quórum legal, no Restaurante Sal e Grill situado a R. Campos Salles,
230 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-200 , também será efetuada
no meet google com endereço: https://meet.google.com/qfq-hguwrfn, sendo que será enviada a senha mediante interessados no
whatsApp a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da
categoria profissional dos trabalhadores no comércio Hoteleiro,
Bares, Restaurantes e Similares de Piracicaba e Região em
toda base representada por este sindicato, ou seja, base territorial de Águas de São Pedro, Charqueada, São Pedro, Piracicaba, Ipeúna, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e
Rio das Pedras;
2) Discussão e aprovação das Contribuições Assistenciais 3)
Outros Assuntos.
Piracicaba, 05 de Julho de 2022

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PIRACICABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba, por seu presidente ao final assinado, convoca os associados e integrantes da categoria profissional, e os não sócios, observadas a legislação vigente e as normas estatutárias, empregados da Oji Papéis Especiais em Piracicaba, que trabalham no sistema de turnos ininterruptos de
revezamento, para reunirem-se em Assembleia Extraordinária,
para votação secreta com utilização de cédulas contendo as
propostas, para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho que
venceu em 31 de julho de 2022, nas dependências da empresa,
localizada na Via Comendador Pedro Morgante, 3393, nesta cidade de Piracicaba, a realizar-se nos dias 12 e 14 de julho de
2022 nos seguintes horários: dia 12 às 6 horas, com as turmas
A na entrada e turma D na saída; às 14h na entrada com a turma
B, e as 22 horas na entrada com a turma E, no dia 14 às 6 horas
na entrada com a turma C, em seguida, será feita apuração do
resultado. A votação irá deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Renovação do Acordo Coletivo de Trabalho sobre turnos ininterruptos de revezamento, que vencerá em 31 de julho de 2022,
renegociado com a empresa, conforme boletim divulgado ao
trabalhadores e nas mídias sociais da entidade, de conformidade com o que estabelece na Constituição Federal de 1988 em
seu artigo 7º itens XIII e XXVI; 2) Concessão de poderes ao sindicato para empreender negociação coletiva e celebração, renovação, extensão ou Aditamento de Acordo Coletivo de Trabalho, ou ainda empreender ação judicial como substituto processual, em caso de malogro nas negociações no sentido de garantir os
direitos dos trabalhadores; 3) Deflagração de Greve nos termos da
lei, em caso de fracasso nas negociações; 4) Outros assuntos.
Piracicaba, 04 de julho de 2022
Emerson Machado Cavalheiro
Presidente
OBS: EDITAL ENCONTRA-SE FIXADO NA SEDE DO SINDICATO E LOCAIS DE TRABALHO
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FALECIMENTOS
SRA. JOSELI GLICERIO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 44
anos, filha dos finados Sr. Ivanil Glicerio e da Sra. Maria Eleide Alves
de Almeida. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo
o féretro às 14h00 da sala “01” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ CARLOS MURBACK faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr.
Pedro Murback e da Sra. Maria da
Conceição Travaioli Murback, era
casado com a Sra. Maria Helena
Arioso Murback; deixa os filhos: Elisangela Murback Elisbão, casada
com o Sr. Jose Luiz Gabriel Elisbão
e Evandro Luiz Murback, casado
com a Sra. Jessica Cristina Morato
Murback. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLOS NEGRISIOLO (CARLITO DO AÇOUGUE) faleceu ontem,
nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Francisco Negrisiolo e da Sra. Maria Cesarino,
era viúvo da Sra. Leonilda Lopes
Negrisiolo; deixa os filhos: Sonia
Aparecida Negrisiolo; Sueli Elisete
Negrisiolo Dario; casada com o Sr.
Geraldo Jose Aparecido Dario e
Antonio Carlos Negrisiolo, já falecido, deixando viúva a Sra. Rose
Meire Ferreira Negrisiolo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
“05”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLEMENTINA MATIAS GERALDI faleceu dia 02 p.p., nesta
cidade, contava 88 anos, filha dos
finados Sr. Sebastião Matias de
Lara e da Sra. Esterina Boni, era
viúva do Sr. Francisco Geraldi; deixa os filhos: Nivaldo Francisco
Geraldi; Donizete Geraldi, viúvo da
Sra. Elizabete Scarpelin Geraldi e
Dulcineia Geraldi da Silva, casada
com o Sr. Martinho Odimas Gomes
da Silva. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02 p.p.,
às 17h15 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES MACHADO PINTO faleceu dia 02 p.p.,
nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Machado e da Sra. Laura Eliza Grellet, era viúva do Sr. Jose Carlos
Pinto; deixa os filhos: Decio Carlos
Pinto, casado com a Sra. Risalva
Moraes Siqueira; Jose Aparecido
Benedito Pinto, já falecido e Silvia
Cristina Pinto Mendes Cruz, casada com o Sr. Edilson Mendes Cruz.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade,
sala 03, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE RIBEIRO DA SILVA faleceu dia 02 p.p., nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr.
Manoel Ribeiro da Silva e da Sra.
Olindina Claudina da Silva, era viúvo da Sra. Maria Soares da Silva;
deixa os filhos: Eliane Soares da
Silva, casada com o Sr. Marcelo;
Edivar Soares da Silva, casado com
a Sra. Lucelia de Jesus; Evandir Soares da Silva, casado com a Sra.
Janaina; Eliene Soares da Silva,
casada com o Sr. Marcos; Erandir
Soares da Silva; Erlandia Soares da
Silva, casada com o Sr. Venceslau;
Erivanio Soares da Silva, já falecido; Evanda Soares da Silva, casada com o Sr. Rafael; Henrique Soares da Silva; Evanio Soares da Silva; Edenildo Soares da Silva e Elisangela Soares da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do domicílio da família sito Rua Eloy Costa Filho N°
262 – Bairro Jardim Paineiras para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MAURA ROSA BATISTELI
faleceu dia 02 p.p., nesta cidade,
contava 72 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Rosa e da Sra. Ana Romeiro, era casada com o Sr. Benedito
Batisteli; deixa os filhos: Luiz Orlando Batisteli, casado com a Sra.
Miriam Costa Batisteli; Ana Lucinda
Batisteli e Bruna Gabriele Batisteli.
Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala “D”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RUBENS GUERRERO MARTINS
faleceu dia 02 p.p., nesta cidade,
contava 72 anos, filho dos finados
Sr. Francisco Guerrero Martins e da
Sra. Elvira Ascari Martins. Deixa
irmã, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
10h00 do Velório do Cemitério Municipal de Saltinho/SP para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. KAINAN FELIPE CAMPOS DE
OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 27 anos, filho
do Sr. Jefferson Augusto Ramos de
Oliveira e da Sra. Karina Nanci de
Oliveira Campos, era casado com
a Sra. Ingrid Daiele de Jesus Oliveira; deixa a filha: Helena Sophia
de Jesus Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 03
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALBERTO BALTIERI faleceu dia
02 p.p., na cidade de São Pedro/SP,
contava 48 anos, filho do Sr. Vinicio
Baltieri, já falecido e da Sra. Irene
Alves Baltieri; deixa a filha Bianca
Caroline Baltieri. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório do Cemitério Municipal da
cidade de São Pedro/SP, para referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. GENESIO VITTI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66
anos, filho do Sr. Alfredo Vitti, já falecido e da Sra. Thereza Forti Vitti,
era casado com a Sra. Ada Aparecida Nadalini Vitti; deixa os filhos:
Matheus Vitti, casado com a Sra.
Marcia Esteves Soares Vitti e Marielle Vitti Canale, casada com o Sr.
José Paulo Canale. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 15h30 da

sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO BATISTA DE CAMARGO faleceu anteontem nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Evilasio de Camargo e
da Sra. Leontina Ferreira de Camargo, era casado com a Sra. Thereza Brunelle de Camargo; deixa
a filha: Ana Carolina Brunelle de
Camargo Santos, casada com o Sr.
Alexandre dos Santos Brunelle.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 15h00 da sala “C” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WALDIR FRANCISCO GONÇALES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 81 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Gonçales e da
Sra. Ema Santa Bonazzi, era casado com a Sra. Antonia Pires da
Rosa Gonçales; deixa o filho: Laudir José Gonçales, casado com a
Sra. Izaura Fogaça da Rosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 02
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRACEMA DE ALMEIDA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filha dos finados Sr. Felisberto de Almeida e da
Sra. Albertina de Almeida. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às
14h00 no Cemitério Parque da
Ressurreição em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WILSON JOÃO DE ALMEIDA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos finados Sr. Vitorio Jose de Almeida e
da Sra. Luiza Gumier de Almeida,
era casado com a Sra. Maria Ivete
Rodi de Almeida; deixa os filhos:
Wilson João de Almeida Junior,
casado com a Sra. Cintia Carla
Mardegan de Almeida e Willian Ricardo de Almeida, casado com a
Sra. Elisa Caputo. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ILIDIA RUIVO BOARINI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos
finados Sr. Manuel Ruivo e da Sra.
Maria Jose Simões Protazio, era
viúva do Sr. Oscar Boarini; deixa
as filhas: Maria de Fatima Boarini
Leopoldo e Silva, casada com o
Sr. Flavio Lima Leopoldo e Silva, e
Sandra Regina Boarini, casada
com o Sr. Roberto Jose Rodrigues.
Deixa o neto: João Paulo, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 11h00 da sala
“B” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANA ROSA MARIANO RODRIGUES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha
dos finados Sr. Benedito Mariano
de Campos e da Sra. Lazara Mariano de Campos, era viúva do Sr.

Antonio Carlos Rodrigues; deixa os
filhos: Marcelo Mariano Rodrigues,
casado com a Sra. Helena Sena dos
Santos; Mara Cristina Rodrigues
Mariano, casada com o Sr. Josias
Fernando Mariano e Evelin Mariano
Rodrigues, casada com a Sra. Elisabete Garcia. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO MACHUCA MARTINS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos
finados Sr. Jose Machuca e da
Sra. Catharina Martins, era casado com a Sra. Yolanda Ajudarte
Martins; deixa os filhos: Mariliza;
Catarina; Francisco; Luciene; Iracema; Miltes; Fabio e Giane. Deixa
netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala
“D” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ROBERTO APARECID O R O Z AT T E faleceu ontem,
nesta cidade, contava 63 anos,
filho dos finados Sr. Jose Rozatte e da Sra. Maria Rosa Vasques
Rozatte, era casado com a Sra.
Teresinha Aparecida do Amaral
Rozatte; deixa a filha Renata Caroline Rozatte Pelissario, casada com o Sr. Paulo Roberto C.
Pelissario. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 da sala “01” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. RAQUEL ELIDI FREITAS SUAREZ faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Elias de Freitas e da Sra.
Dirce da Silveira Freitas, era viúva
do Sr. Santiago Roberto Suarez;
deixa as filhas: Roberta Suarez
Francini, casada com o Sr. Eduardo Fernando Francini e Julia Freitas Suarez. Deixa netos, 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
SRA. ERNESTA SANCHES RIBEIRO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 87 anos, filha dos finados Sr. Pedro Sanches e da Sra.
Maria Jordão, era viúva do Sr.
Luis Ribeiro; deixa os filhos: Valter Ribeiro, viúvo da Sra. Eva
Natalina da Costa Ribeiro; Antonio Sergio Ribeiro; João Ribeiro,
casado com a Sra. Rosana Ribeiro; Pedro Ribeiro, casado com
a Sra. Dina Ribeiro; Jose Aparecido Ribeiro, casado com a Sra.
Elizabeth Ribeiro e Maria Aparecida Ribeiro, casada com o Sr.
Donato Luiz Azevedo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 da sala “03” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SEBASTIANA BENEDITA
EVARISTO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 56 anos, filha do

Sr. Sebastião Evaristo Filho, já falecido e da Sra. Geracina Jose
Bueno Evaristo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala “07”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDICTA CLEMENTINA
NOGUEIRA faleceu dia 01, na cidade de São Pedro/SP, contava 80
anos, filha dos finados Sr. Antonio
Benedicto de Assis Nogueira e da
Sra. Sebastiana Pereira da Silva.
Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02, às
10h30 no Cemitério de Santa Maria
da Serra/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GLEN MILLER SANTIAGO DE
SOUZA ANTONIO faleceu dia 01,
nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Geraldo Antonio e da Sra. Maria Adahir de Souza Antonio, era casado com a Sra.
Helena de Souza Antonio; deixa os
filhos: Elisangela Cristina de Souza Antonio, já falecida; Gley William de Souza Antonio; Wellington
Miller de Souza Antonio e Evelin
Helena de Souza Antonio. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
02, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério São Bento
em Araraquara/SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. NADIR PROCOPIO DA SILVA
faleceu dia 01, na cidade de São
Paulo/SP, contava 70 anos, filho dos
finados Sr. Benedito Procopio da
Silva e da Sra. Antonia Aparecida
Fonseca da Silva, era casado com
a Sra. Nerony Ramalho de Jesus;
deixa os filhos: Mauricio; Sandra e
Alessandro. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02, 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
POLICIAL MILITAR JAIR CORREIA faleceu dia 01, nesta cidade, contava 56 anos, filho da Sra.
Rosa Correia, já falecida, era casado com a Sra. Maria Dalva Marques; deixa os filhos: Uriel Poleti
Correia; Alisson Poleti Correia e
Desire Poleti Correia. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02, tendo
saído o féretro às 16h00 sala 03
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EDEGAR MARIANO LOPES faleceu dia 01, na cidade de Capivari/
SP, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Inacio Mariano Lopes e da
Sra. Georgina Ilsa Lopes, era casado com a Sra. Cleide Antunes Lopes; deixa os filhos: Valdineia; Valdiceia; Cleonice; Valdirene; Rafael
e Valdinei, já falecido. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 02,
tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Mombuca/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CIRGIO NUNES NETO faleceu
dia 02, nesta cidade, contava 83
anos, filho dos finados Sr. Raimundo Nunes Neto e da Sra. Marcelina Laurenço Mendes; deixa
os filhos: Fernanda de Moraes

Nunes e Alexandre de Moraes
Nunes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02, tendo saído o féretro às 14h00 da sala “C”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ALICE ELZA BUZO PEROSI
faleceu dia 02, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados
Sr. Angelo Buzo e da Sra. Maria
Buzo, era viúva do Sr. Oswaldo
Perosi; deixa os filhos: Luis Carlos Perosi, casado com a Sra.
Marina Bueno Perosi; Gentil Jose
Perosi, casado com a Sra. Angela
Maria Camattari Perosi e Elisabete Perossi Brossi, já falecida deixando viúvo o Sr. Cesario Brossi
Neto. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
02, tendo saído o féretro às 13h00
do Velório da Saudade, sala “08”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MAURA APPARECIDA BRAGA RODRIGUES faleceu dia 02,
nesta cidade, contava 81 anos,
filha dos finados Sr. Apparecido
da Silva Braga e da Sra. Apparecida Conceição Marques, era viúva do Sr. Waldir Rodrigues. Deixa
irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 02, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EDINA CASALATINA MARCIO faleceu dia 02, nesta cidade,
contava 75 anos, filha dos finados
Sr. Domingos Casalatina e da Sra.
Ema Albertini, era viúva do Sr. Orlando Marcio; deixa os filhos: Domingos Ernesto Marcio, casado com
a Sra. Edna Pereira Marcio; Jose
Claudio Marcio, casado com a Sra.
Neusa Marcio; Marcos Antonio Marcio, casado com a Sra. Fatima Domingos Marcio; Edina Rosaria Marcio e Rodrigo Antonio Marcio, casado com a Sra. Raquel Bortoletto
Marcio. Deixa netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 03, saindo o féretro
às 10h30 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DE LURDES PAGGIARO ORLANDINI faleceu dia
02, nesta cidade, contava 64
anos, filha dos finados Sr. Gildo
Paggiaro e da Sra. Maria Possatto Paggiaro, era viúva do Sr. João
Orlando Orlandini; deixa a filha
Rafaela Paggiaro Orlandini. Deixa
os netos João Vitor e Luis Miguel,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 02,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala “08”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM MARTA MARIA FERREIRA
ALVES faleceu dia 02, nesta cidade, contava 22 anos, filha do Sr.
Eduardo Alves e da Sra. Domenica
Aparecida Ferreira. Deixa irmão,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 02,
tendo saído o féretro às 17h00 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSE PEDRO MENDES NEGRÃO faleceu dia 2 pp na cidade
de Piracicaba aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Clenira Carias Negrão. Era filho do Sr.
Flausino Augusto Negrão e da
Sra. Aparecida Mendes Negrão,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Alexandre Carias Negrão, Marcos
Mendes Negrão e Janaina Carias
Negrão. Deixou ainda noras, genro, netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se anteontem as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da
Ressurreição sala A, seguindo
para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. CLEMILDA DA SILVA FERRO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 76 anos de idade e
era viúva do Sr. Antonio Ferro. Era
filha do Sr. Martins Ferreira da Silva
e da Sra. Filomena Esquinca, ambos falecidos. Deixa os filhos: Elisa
Cristina Ferro, Elaine Cristina Helio,
Nivaldo Ferro, Luiz Alberto Ferro,
Jefferson Aparecido da Silva Ferro
e Agnaldo Ferro (já falecido). Deixa
netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deuse anteontem as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de Vila Rezende sala 01, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JUDITH FURLAN GORGA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 86 anos de idade e era
viúva do Sr. Jose Gorga. Era filha
do Sr. Pedro Eugenio Furlan e da
Sra. Judith Rocha Furlan, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Jose Mauricio Furlan Gorga casado com Luciana Boscariol de Toledo Gorga,
Joselaine Maria Furlan Gorga casada com João Luiz Jursa e jose Marcos Furlan Gorga (já falecido). Dei-

xa neto e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
anteontem as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade – sala 6, seguindo para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA CRUZATTO COLEONE faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 84 anos de idade e
era viúva do Sr. Dié Coleone. Filha
do Sr. Luiz Cruzatto e da Sra. Candida de Campos Faria, ambos falecidos. Deixa os filhos: Elisa Carlota
Coleone Lima, Reinaldo José Coleone, Eloisa Aparecida Coleone Reis,
Eliane Maria Coleone Lemos, Estela
Coleone e Rodrigo Cruzatto Coleone. Deixa Genros, Noras, netos,
bisnetos, tataranetos e demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de Rio das Pedras onde o
seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00 hs no cemitério Municpal de Rio das Pedras, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. NATALINA SCIURILLI HELLMEISTER faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 94 anos
de idade e era viúva do Sr. José
Hellmeister. Era filha do Sr. Luiz
Sciurilli e da Sra. Maria Sanches,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Iraides Maria Hellmeister Kozaquievu que foi casada com Antonio Nelson Kozaquievu, já falecido, Irineu José Hellmeister casado
com Maria Dirce Rodrigues Hellmeister, Irani Maria Hellmeister Sorrentino casada com Arnaldo Sorrentino e Ivani Maria Hellmeister.
Deixou netos, bisnetos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade sala 05, seguindo para
o cemitério da Saudade, onde foi

inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. AMBROSINA ARGEMIRA
DOS SANTOS faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos 81
anos de idade e era viúva do Sr.
Jose Benedicto dos Santos. Era filha do Sr. Angelim Mantuam e da
Sra. Maria Diniz, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Aparecida Benedita dos Santos Vanduga; Antonio Benedito dos Santos Netto; Josemir
Tadeu Benedito dos Santos; João
Batista Benedito dos Santos; Norberto Benedito dos Santos; Francisco Benedito dos Santos. Deixa
ainda Genros, Noras, Netos, Bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 3, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA BENEDITA APARECIDA DE
SOUZA LOPES faleceu ontem na
cidade de Piracicaba aos 64 anos
de idade. Era casada com o Sr.
Osvaldo Lopes. Era filha do Sr. Accacio Baptista de Souza e da Sra.
Aparecida Ferraz de Souza, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Kelen Silmara Lopes Bertolino casada com
Eduardo Antonio Bertolino, Kleo Josemar Lopes casado com Adriana
dos Santos Lopes e Karina Regiane Lopes Araujo casada com Evandro Araujo. Deixa netos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 17:00
hs, seguindo para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO LUIZ GRANDIS faleceu dia 02 na cidade de Piracicaba
aos 80 anos de idade e era casado
com a Sra. Veronica Quinelato
Grandis.Era filho do Sr. Vitorio Gran-

dis e da Sra. Josefina Beloto, ambos falecidos. Deixa os filhos: Edison Luiz GrandIs casado com Katie
Elaine Soares Grandis; Maria Elide
Grandis Costa casada com Fanoel
Cesar Costa. Deixou ainda netos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se dia 02 as 15:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade -sala 7, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LAURA COLLAÇO RODRIGUES DOS SANTOS faleceu dia
02 na cidade de Piracicaba, aos
94 anos de idade e era viúva do
Sr. Pedro Rodrigues dos Santos.
Era filha do Sr. João Collaço e da
Sra. Juventina Maria Barbosa,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Paulo Rodrigues dos Santos; Miriam Rodrigues dos Santos; Amauri

Rodrigues dos Santos; Norberto
Rodrigues dos Santos; Magali Rodrigues dos Santos Martin.Deixa
ainda 04 netos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se dia 02
as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ORLANDO ARMELINI faleceu
dia 02 na cidade de Piracicaba
aos 88 anos anos de idade e era
viúvo da Sra. Lydia dos Santos
Armelini. Era filho do Sr. Armelini
Guido e da Sra. Angelina Armelini, ambos falecidos.Deixa o filhos: Maria Angela dos Santos
Armelini Parizotto casada com
Pedro Luiz Parizotto, Rosana Aparecida dos Santos Armelini e Mario Jose dos Santos Armelini ca-

sado com Sandra Rodrigues. Deixa
também, netos e bisnetos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 02 as 15:30 hs,
saindo a urna mortuária deste Velório – Sala B, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ROBERTO ANTONIO TARANTO – Faleceu dia 02 na cidade de
Mombuca aos 72 anos de idade. Era
filho do Sr. Francisco Taranto e da
Sra. Angelina Pompermayer Taranto, ambos falecidos. Deixa o filho:
Sandro Roberto Posato Taranto e
uma neta. O seu sepultamento deuse dia 03 as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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