serenidade e paciência, Adolpho era
um dos mais dedicados do secretariado de Luciano Almeida. Mas
tudo tem limite. Só que Adolpho
nunca reclamou efetivamente!!!

PT
O Diretório do PT em Piracicaba reafirma que as pré-candidaturas que a legenda trabalha no
Município são da atual deputada
estadual Professora Bebel, que tenta a reeleição para uma vaga na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a buscar por
uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, pelo Professor Adelino e Kerllyn Oliveira.
QUESTIONA – I
Walter Koch, do MCCP (Movimento Contra a Corrupção Piracicaba), questiona onde estão
os “servidores concursados do
Setor de Cerimonial da Câmara
Municipal de Piracicaba”. Ele fez
o comentário na página do Facebook durante a transmissão de
reunião solene, sexta-feira (15),
que homenageou o general de
divisão Edson Rípoli e o major
de artilharia Matheus Barbosa.
QUESTIONA – II
O questionamento de Koch
se deu por conta de que a mestre
de cerimônia – Daniela Caroba
– durante a solenidade de autoria do vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) integrava o grupo de
servidores comissionados do Setor e que foram exonerados recentemente para dar lugar os efetivos, aprovados em concurso.
SOLENE
Independente dos questionamentos, a solene rendeu um
momento, no mínimo, inusitado. O homenageado, Edson Rípoli, declarou que votou em Trevisan Jr. na eleição de 2020,
mas disse ao secretário de Administração, Dorival Maistro –
representando o Executivo naquele ato –, “que o meu candidato a prefeito perdeu”. A fala foi
levada na brincadeira. Ótimo!
“GUERRA” – I
A tentativa, agora, é entender o que ocorreu entre Trevisan Jr. e o ex-secretário de
Ação Cultural, Adolpho Queiroz, que, na sexta-feira, 15, pediu exoneração. Pelo que se
conta, o vereador havia iniciado uma guerra contra o ex-titular da Semac, colocando funcionários contra ele, e o clima pesou.
“GUERRA” - II
Sabe-se, desde o início, de que
o vereador “manda e desmanda”
na Semac, mas o desgaste chegou
ao limite e, pelo que foi possível
apurar, o secretário (agora ex) jogou a toalha. Conhecido por sua
Edição: 18 páginas

“GUERRA” - III
Agora, surgem questionamentos diante da governabilidade da Administração. A fatura do
nobre vereador Trevisan Junior
pelo apoio ao prefeito Luciano Almeida nas eleições passadas é tão
alta que há uma dúvida no ar se
está compensando. Além de Adolpho, o vereador vem, há tempos,
pedindo a cabeça de Nancy Thame, titular da Sema (Secretaria
de Agricultura e Abastecimento).
O Capiau tem certeza de que não
há refém no paço municipal.
ORDENADOR
O secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam),
Hermes Balbino, será o ordenador de despesas da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Semac) até a escolha do novo nome
para a Pasta. A Administração
divulgou, ontem à tarde uma
nota sobre o assunto e lembrou
que tanto a Selam quanto a Semac estão alocadas no Engenho
Central.Balbino foi apresentado
pelo secretário de Governo, Carlos Beltrame, aos servidores da
Cultura, quando foi reforçada a
prioridade em dar continuidade
aos projetos em desenvolvimento.
CHAIM
Quanto à saída do presidente
da Emdhap e Ipplap, Sérgio Maluf
Chain, um dia após o falecimento
do seu tio, o ex-prefeito Adilson
Maluf, esse Capiau apurou que foi,
de fato, por motivos familiares e
profissionais. Ótima pessoa e excelente profissional, sua saída foi
muito sentida pelo prefeito e demais secretários. Sérgio deixa a
habitação da cidade planejada
para seu sucessor a execute.
DERRUBADA – I
Uma medida liminar no
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) derrubou a decisão que havia mandado tirar outdoors em
agradecimento ao governador
Rodrigo Garcia (PSDB) nos municípios de Catanduva, Mirassol e São José do Rio Preto.

Ipplap mantém banco de
dados sobre o Município
Facilitar o trabalho de pesquisa e ampliar o acesso às informações
são prerrogativas da ferramenta administrada pelo instituto
O Ipplap (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba),
além de ter entre as principais atribuições a implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento
do Município, que é uma lei municipal que estabelece e organiza
o desenvolvimento e expansão
territorial de uma cidade, também
é responsável por outras ações,
dentre elas a manutenção de um
vasto Banco de Dados. Segundo
o diretor-executivo de Estudos Socioeconômicos, Informações e
Desenvolvimento Urbano e Rural do Ipplap, Fábio Lazzerini, no
site do Ipplap (www.ipplap.
com.br) encontra-se o botão Piracicaba em Dados, disponível a
todos, como uma grande fonte
de informações e dados do município, tanto para os servidores
públicos, como para pesquisadores, estudantes e população em
geral, que podem encontrar em um
único local, informações provenientes de diversas fontes, facilitando o trabalho de pesquisa e ampliando o acesso às informações.
DADOS — São disponibilizados dados sobre a população,
economia, o desenvolvimento humano do município, a partir de
dados primários obtidos de organismos oficiais, como Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). “Os temas disponíveis
englobam as mais diversas áreas:
Agropecuária, Assistência e De-

senvolvimento Social, Consumos e
serviços, Economia, Educação,
Esportes e Lazer, Finanças Públicas, Habitação, Indicadores Sociais, Justiça, Meio Ambiente, Obras
Públicas e Particulares, População,
Saneamento e Infraestrutura, Saúde, Segurança, Território, Trabalho e Previdência e Trânsito e
Transporte”, mencionou.
ÁREAS PÚBLICAS — O
diretor do Ipplap ressaltou, também, que além dos dados disponibilizados no site, o Ipplap man-

tém um banco de dados interno,
com a localização de aproximadamente 2.800 áreas públicas,
como áreas institucionais, sistemas de lazer, bens patrimoniais
e áreas que passaram por processo de desapropriação, que servem de subsídio para a definição
de áreas mais adequadas para a
implantação de projetos do município como escolas, unidades de
saúde e habitações de interesse
social. “As informações e dados
são fundamentais para análise e

definição de políticas públicas,
para implantação de novos equipamentos comunitários ou urbanos, e, por meio delas, é possível
conhecer as áreas públicas, suas
características, tamanho, utilização atual e origem, bem como visualizar onde há deficiência destes equipamentos e tomar as providências necessárias, como desapropriação ou definir tamanho
e localização das áreas públicas
em novos parcelamentos do solo
urbano”, destacou Lazzerini.

Divulgação

DERRUBADA - III
A representação foi proposta pelo diretório estadual do partido Republicanos, de Tarcísio de
Freitas, pré-candidato carioca escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar as eleições ao Governo de São Paulo.

Assessoria parlamentar

LOMBADAS NA ZONA RURAL
NO MARAVILHOSO
Sábado e domingo é, normalmente, período de encontro
de amigos em vários bares e
restaurantes. Evaldo Vicente
(esquerda), diretor de A Tribuna Piracicabana; Vitor Ornelas e Geraldo Pereira (direita), da Lotérica Copa 70, e

REPUBLICANOS
Governo do Estado de São
Paulo, Tarcísio de Freitas, e
do presidente municipal dos
Republicanos, Vanderlei Giangrossi. Barulho não falta.

Linha São Jorge faz desvio
de trajeto devido a obra
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), informa
que a linha 802 – São Jorge via
Jardim Planalto está realizando
desvio de trajeto no sentido Terminal Central de Integração (TCI)
das 8h às 18h, devido a obras no

Fábio Lazzerini e Adriana da Silva, diretor e responsável pelo Piracicaba em Dados, do Ipplap

DERRUBADA – II
A Justiça entendeu que os
outdoors estão de acordo com a
lei, já que apenas agradecem o
governador por ações praticadas
em beneficio dos municípios,
não fazendo qualquer menção
às eleições, tampouco exaltam
características de Garcia que
“poderiam ser entendidas como
campanha eleitoral antecipada”.

Divulgação

Carlos Roberto Rodrigues, o
Esquerdinha, esteve, sábado,
16, em Sumaré, no Encontro
Regional dos Republicanos,
ao lado do pré-candidato ao

Divulgação

encanamento do Condomínio
Nova Suíça. O desvio é feito pela
avenida Doutor Antonio Mendes
de Barros Filho. A previsão de
término da obra é 04/08.Comunicado sobre o desvio e trajeto
está disponível no site da empresa TUPi, em https://www.tupi
transporte.com.br/comunicados.

colunista de A Tribuna, domingo (17), em frente ao Maravilhoso. Sempre alegre, divertido com suas mensagens, o engenheiro Vitor sentenciou: “No portal do paraíso” , afirmando que outros
dias também são contados.

Os vereadores Josef Borges
(Solidariedade) e Gilmar Rotta (PP), presidente da Câmara, verificaram a instalação
de lombadas na estrada
José Francisco Perez Gonzales (PIR 290), e na estrada
Alcides de Freitas (PIR 017/
290). Esses dispositivos de
redução de velocidade foram
solicitados pelos moradores

das áreas rurais do Congonhal e do Paredão Vermelho,
no Distrito de Artemis. “Encaminhei já no início do mandato as solicitações para a
Semuttran e também para a
Sema. As lombadas foram
instaladas, trazendo mais segurança e reduzindo a poeira
nas áreas próximas às residências”, disse Borges. A8

A Tribuna Piracicabana
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Encantar a Política
Adelino Francisco
de Oliveira

H

á uma política que produz
vida! A política deve organizar a
sociedade buscando
construir o bem coletivo, garantindo que
todos sejam incluídos nas dinâmicas sociais, tendo acesso aos bens materiais e
culturais que são produzidos
coletivamente. Mais do que
isso, a política deve estruturar
a sociedade de maneira a assegurar que todos tenham vida
em abundância. Eis a tarefa da
política, que todos e todas tenham vida! E vida em excesso,
vida sobrando, vida com fartura, vida cheia de possibilidades!
Encantar a política é o título
do importante subsídio elaborado pela Igreja Católica, sob a liderança da CNBB, mediante diálogo com coletivos e pastorais
mais comprometidas socialmente. Há uma relação inseparável
entre fé e política. A profissão de

fé no Deus da vida, que
age na história promovendo libertação, conduz a uma prática política coerente com essa
fé, no mais profundo
compromisso com os
princípios de justiça e de
direito. A luta por uma
sociedade livre de todas
as formas de opressão e
exploração nasce do discernimento da própria fé do cristão. É a fé
que faz brotar a política da vida!
A terra é a comunidade de
destino do ser humano! A política
deve cuidar das pessoas e também
do planeta terra, que é a casa comum da humanidade. O planeta
terra também pulsa, sendo fonte
de vida. Há um vínculo profundo,
uma comunhão transcendental,
que conecta a vida humana, todas
as demais formas de vida e a terra.
A preservação do planeta é condição sine qua non para que a vida
humana seja plena e tenha continuidade. Por isso a Igreja Católica
aponta o caminho da ecologia integral, que entende que a dimensão
ecológica está diretamente relacio-

Encantar a
política é a
missão de
todo cristão
nada com a economia, com a política, com as relações internacionais, mas também com a maneira de sentir, com a espiritualidade
e com as atitudes de cuidado, proteção e preservação ambientais.
Encantar a política é a missão
de todo cristão. Tanto a pobreza
quanto a destruição ambiental são
resultados de uma grave e profunda crise política e civilizacional. Sob
a inspiração do Movimento de Jesus, o cristão é chamado a transformar o mundo, por meio de uma
prática política comprometida com
a justiça social, com o direito e com
a concepção da ecologia integral.
Isso significa que a política, que é
a ciência e a arte do bem comum,
deve estar empenhada na construção de uma sociedade melhor, estruturalmente e espiritualmente
mais elevada, sem pobreza e em
plena comunhão com a natureza.
A democracia é a base para

Cecílio Elias Netto
uma sociedade com justiça social e ambiental! A democracia
não pode ser um conceito abstrato e vazio. Democracia pressupõe intensa participação popular na vida política da sociedade, em uma dinâmica de compartilhamento do poder, que
passa a ser compreendido como
serviço a toda coletividade. Democracia exige a presença, a representatividade dos diversos
grupos sociais nos espaços de
decisão e poder. Democracia
contempla, sobretudo, uma outra economia, capaz de dividir
os bens produzidos, superando
a lógica da concentração de renda, que produz injustiça e pobreza. A democracia desperta
para a consciência ecológica, em
uma concepção de desenvolvimento que integra humanidade
e natureza. Encantar a política
é o grande desafio do Brasil.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, pré-candidato
a Deputado Federal pelo
PT;adelino.oliveira@terra.
com.br; @Prof_Adelino_

Aprendendo a exercer sua cidadania com as eleições
Fernando J. da Costa

O

Brasil é uma
República Federativa, constituída como um Estado
Democrático de Direito, como prevê o primeiro artigo da nossa
Constituição Federal.
Entre seus fundamentos estão a cidadania e o pluralismo político, requisitos para que
haja a democracia enquanto poder que emana do povo, regulado
por um processo conduzido pela
Justiça Eleitoral. Seu instrumento
é o voto direto e secreto, igual para
todos, sendo obrigatório para
quem possui idade entre 18 e 70
anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e maiores
de 16 e menores de 18 anos.
Em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interpretou corretamente que esse direito humano, político e fundamental também cabe aos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de internação ou no programa de internação provisória
na Fundação CASA do Estado de
São Paulo, além dos presos provisórios do sistema penal adulto, na

Secretaria de Administração Penitenciária.
Em São Paulo, sob
a liderança do governador Rodrigo Garcia, estamos na vanguarda das políticas
públicas e das medidas socioeducativas
que devem servir como
um apoio social ao adolescente, garantindo um suporte
protetivo que lhe garanta o desenvolvimento de suas capacidades para retornar à sociedade.
Nestas eleições de 2022, essenciais para o nosso país, o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP) alistou 1983 adolescentes em internação e internação provisória na Fundação CASA. São
adolescentes e jovens, com idades
entre 16 e 20 anos, que, em muitos
casos, pela primeira vez vão exercer o seu poder como parte do
povo, num processo pedagógico e
de aprendizado para se tornarem
efetivamente cidadãos. Além deste feito, no dia de 13 de julho de
2022 se comemorou oficialmente no Brasil os 32 anos de existência do Estatuto da Criança e
do Adolescente, o conhecido ECA.
Dentre os alistados até maio

Historicamente,
as iniciativas
envolvem ações
teóricas e práticas
deste ano, 1056 (53,3%) possuíam
idade entre 18 e 20 anos, com voto
obrigatório, portanto. Já para 927
adolescentes (46,7%), na faixa etária de 16 a 17 anos, a votação é
facultativa. Independentemente da
obrigatoriedade, o fato é que na
Fundação CASA, inclusive como
parte da execução da medida socioeducativa durante um processo
eleitoral, essa temática também é
introduzida no universo desses jovens, por meio de atividades pedagógicas para conscientiza-los sobre
a importância da sua participação
na escolha de seus representantes.
Historicamente, as iniciativas
envolvem ações teóricas e práticas.
O repertório inclui rodas de conversa com os servidores, atividades escolares, palestras com especialistas na área, apresentação dos
candidatos aos cargos em disputa
e simulações de votação, de acordo com a programação e necessidade de cada centro socioeducativo, sem viés político-partidário.
Além disso, os centros de in-

ternação da Fundação CASA se
transformam em seções eleitorais,
desde que tenham o mínimo de 20
votantes, assim como ocorre com
o sistema prisional, segundo a
Resolução 23.996/2021, do TSE.
O número de seções a serem
instaladas pelos cartórios eleitorais
em centros socioeducativos será
divulgado pelo TRE-SP em setembro, após o término do prazo para
a transferência temporária de eleitores (presos, mesários e funcionários dos estabelecimentos penais e de internação), previsto
para ocorrer entre 18 de julho e 18
de agosto, estendido até 26 de agosto para mesários e funcionários.
Se a medida socioeducativa
pressupõe o processo reflexivo do
adolescente sobre o ato infracional que aplicou, aliado ao seu desenvolvimento pedagógico, o trabalho da Fundação CASA e de seus
servidores passa por mostrar os caminhos e ajudá-los a se tornar parte
do processo eleitoral, de forma a ser
mais um passo para que exerçam
sua cidadania em plenitude.
———
Fernando José da Costa,
secretário da Justiça e
Cidadania e presidente
da Fundação CASA

A transformação do Estado (2)
Giuliano Pereira D'Abronzo

A

função do Estado não é produzir riqueza. A produção
de riqueza cabe ao empreendedor, que tem visão para perceber as tendências de mercado e
que briga por seu espaço com criatividade e inovação. O próprio
Estado tem regras que impedem
o exercício de atividade empreendedora de forma eficiente.
Atribuir ao Estado função
de ser empresário traz consequências ruins à sociedade. A
primeira delas é o Estado empresário concorrer com a iniciativa privada ou impedir que a
iniciativa privada atue. Isso é
muito comum em Estados que
monopolizam determinados ramos. Por mais que existam leis
que regulamentem essa atividade, sempre caberá à empresa
estatal a garantia de que o Estado garanta sua existência, até
mesmo com aporte de valores.
Já na iniciativa privada isso
não acontece. A má gestão é punida com falência, a falta de
criatividade e dedicação abre
espaço para a concorrência. Já
aqui vemos o erro que é atribuir ao Estado a função econômica de produzir riqueza.

Outro problema bastante recorrente é a ingerência política
na administração das empresas
estatais. Não há a escolha de
pessoas capazes para gerir a empresa; há a decisão política que
torna a empresa em cabide de
emprego e conchavos políticos.
Não são pessoas capazes que administram a empresa; são políticos que visam a permanência no
poder, o uso daquela empresa
para gerar benefícios para o partido. Em casos graves, até o desvio de valores para acordos escusos. Uma vez mais, o Estado
como empresário é um erro.
Há ainda o problema do monopólio. Ora, o Estado empresário que assume determinada
indústria, normalmente traz
também a ideia do monopólio. E
o monopólio permite o abuso do
Estado na imposição do preço
ou tarifa públicos. Não há concorrência, não há como auferir
se o valor pago em retribuição é
justo. E também desaparece a
necessidade de se inovar, progredir, melhorar, não há concorrência! Quando a concorrência surge, os preços caem e a
qualidade do produto melhora.
Se o empreendedor não fizer
isso, quebra, simples assim.

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

A função do
Estado não é
produzir riqueza
Por que, então o Estado
quer ser empresário? Para que
ter a ideia de atribuir ao Estado
o caráter de gerador de riqueza?
Onde essa ideia deu certo? Onde
o Estado como produtor gerou
riqueza efetiva, melhorou a qualidade do produto ofertado?
Não seria melhor o Estado
regular os mercados e dar espaço para que a iniciativa privada
atue? E regular o mercado, não
significa impedir, através de leis,
a execução de determinada atividade econômica. Regular significa criar regras simples, que
seja entendida por todos, fornecedores e consumidores. Regras
que sejam aplicadas na prática e
não conceitos legais estéreis e
desconectados da realidade.
As leis devem ser mínimas.
Mínimas o suficiente para dar
liberdade à indústria e ao comércio, para gerar rendas e empregos. As leis devem ser claras, para que todos entendam
e não atravanquem os tribunais
com discussões sem fim.
Deixando de ser o Estado empresário e passando a ser regulador, o Estado se transforma. Torna-se enxuto, pode melhor ofertar
os verdadeiros serviços que lhe
cabe, cobra menos da população
que paga os impostos, permite o
crescimento econômico, geração
de rendas e empregos. Esse é o
Estado requerido atualmente.
———
Giuliano Pereira D'Abronzo, funcionário público federal, bacharel em Direito

C

ompreensivelmente, quase
nada se comenta sobre o Relógio do
Juízo Final, também
chamado de Relógio
da Meia Noite e do
Apocalipse. Consultá-lo ou pensar nele
aumenta o medo. Acompanhar
o seu movimento angustiapor
revelar, ao mesmo tempo, a dimensão da loucura humana e
a impotência individual diante da "morte anunciada".
Por, realmente, ser, a história, "escrita pelos vencedores", pouco se discute, ainda
hoje, o verdadeiro genocídio
que os Estados Unidos cometeram em Hiroshima e Nagazaki.
Foram milhares de pessoas
mortas aleatoriamente, dizimando civis inocentes, crianças, idosos. Com apenas duas
bombas. E, com aquele massacre, a humanidade entrou na
monstruosa "era nuclear". E
permanece em suspenso pela
possibilidade de qualquer maluco apertar um único botão e,
então, dar-se a extinção global.
Essa ameaça real foi entendida logo após o término do
conflito mundial. Mais uma
vez, revelara-se como as maravilhas das descobertas científicas podem ser usadas também
para o mal. O remédio que salva também pode matar.Há que
se lembrar ter sido o próprio
Einstein quem advertiu para o
uso da energia nuclear para o
desastre. Mas a bomba aconteceu. O fato é que, então, foi criado o que se tornou conhecido
como o Relógio do Juízo Final.
O apocalipse chegará quando o
relógio indicar a meia-noite.
Foi diante do horror que,
quatro meses após a tragédia do
Japão, cientistas de Chicago aumentaram os alertas sobre a
possibilidade, a partir de então,
da hecatombe universal. O temor de uma outra guerra mundial uniu cientistas, pensadores,
estadistas em busca de soluções
pacíficas, conscientes da possiblidade do fim de uma história. Ao próprio Einstein, atribuiu-se uma previsão. Ao lhe perguntarem como seria uma terceira guerra, ele teria respondido: "A Terceira, não sei. Mas a
Quarta será com arco e flecha."
Em 2021, o relógio indicou
faltarem apenas 100 segundos
para o extermínio de nós mesmos. Confesso não saber o que

o relógio mostra com
a gravidade dos acontecimentos - nos vários níveis - nesta segunda metade de
2022. A tensão, porém, está no ar. Há,
aliada ao temor, uma
percepção universal
de tragédia próxima
não apenas de ordem
bélica como, também, de rompimentos institucionais. Ou seja:
tiranias à vista. Algumas ameaças são claras demais para
serem ignoradas. Em diversas
áreas do mundo. E, também,
no Brasil. Não nos esqueçamos de que Hitler e Mussolini
não foram levados a sério. E
que Lênin se aproveitou do caos
da Rússia Imperial para instalar seu projeto comunista.

"A democracia é
uma plantinha
tenra que
precisa ser
regada todos
os dias"
É de uma obviedade absurda dizer-se estar o mundo novamente em chamas. Mas assim está, assim é. Como vírus
pandêmico, os ódios espalharam-se pelos quatro cantos e o
amargor dos rancores alcançanos a todos. Não se trata mais
apenas de um Juízo Final anunciado pelas bombas. Parece estarmos próximos de um Apocalipse moral que assusta. O
egoísmo individualista - que
contaminou o mundo a partir
de economias pérfidas -e a idolatria a tecnologias sem alma
levam-nos aos segundos finais
do Relógio do Apocalipse.
O Brasil precisa, urgentemente, abandonar a indiferença
do "me engane que eu gosto". A
luz vermelha está piscando. Inventaram existir um "bolsonarismo". É uma farsa. O ex-capitão
está sendo usado para acontecer
a tragédia já anunciada: o militarismo. Que é uma doença letal.
O presidente não lidera nada.
Está apenas a serviço. E diverte-se com isso. O que fazer? A
lição de Otávio Mangabeira ainda está viva: "A democracia é
uma plantinha tenra que precisa
ser regada todos os dias." O voto
responsável é nosso regador.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Sobre a praça: memórias colaterais
Eloah Margoni

V

ersos de Casemiro de Abreu: "Eu
me lembro! Eu
me lembro! Era pequeno, brincava na
praia; o mar bramia...". Por sorte ou
azar, também me lembro eu, lembro-me
sem mar de tantos lances da nossa Piracicaba! Poderia ser muito mais e melhor essa cidade em
termos de acolhimento humano,
de cuidados ambientais, de conservação e respeito ao patrimônio histórico. Digo-o com pesar.
Falando bem pouco, quase
nada, há questão de uns dezoito
anos um movimento para ser feito calçadão na rua governador,
com árvores, bancos de jardim,
sem carros transitando, a exemplo de muitos locais e cidades que
vemos terem os seus, no Brasil e
em outros países. Aqui, toldaramse os céus com a ideia. Grupos de
pessoas contra a mesma surgiram: Não!Não! Não! Um arquiteto conhecido disse até, à época:
"Nós piracicabanos gostamos de
chegar de carro pertinho das lojas e das coisas, não é?". E Nicas
de biribidicas de calçadão na Governador, como resultado.
Ideia antiquada e elitista
do arquiteto; mais até, visão
limitada. Isso porque se o número de veículos aumentar

(sempre aumenta)
não haverá ruas, nem
avenidas, nem estacionamentos que nos
bastem. Já não há.
Resolveu-se, também, há uns quinze
anos ou mais, abrir-se
a rua defronte a Catedral de Santo Antônio,
onde resiste ainda um
calçadão. Cidadãos se opuseram
e protestaram. Um padre muito
respeitado e atuante, que exercia o sacerdócio na cidade há
décadas, levantou bandeira em
defesa da permanência da área
calçada. Com seu apoio, ganhamos a briga, mas o eminente clérigo foi, coincidentemente, transferido da cidade logo em seguida. Não se soube muito bem o
porquê da transferência, para
além das explicações dadas...
Quanto à praça José Bonifácio em si, sempre alvo de supressão de árvores nessas últimas décadas, quão pouco cuidados recebe a pobre! Cada vez menos praça.
E, por falar em "pobre", antes que
se mencionem os moradores de
rua, os drogadictos que lá se alojam atualmente, olhem para as
causas disso, que são evidentes, fáceis de serem encontradas e diagnosticadas. Só empenho, trabalho
e postura correta para corrigi-las.
Novo plano de ataque agora
(depois de ter sido arrasado nosso histórico chafariz) está em

Piracicaba dos
sonhos que cada
vez mais se afasta
da cidade real
sob nossos pés
curso. Tudo em favor dos carros, que as pessoas pouco interessam. "Revitalização" é como
chamam. Termo temido pelos
ambientalistas e defensores do
patrimônio histórico por ser eufemismo para destruição e desequilíbrio ambiental, via de regra.
A brilhante ideia de partir a praça ao meio para se abrir uma rua
foi de um vereador, sempre cheio
das maravilhosas, de manifestações verbais muito equilibradas.
Estou sendo irônica, sabem.
Essa situação lembra-me também. o movimento Piracicaba
2010. A questão da mobilidade
urbana deve ter sido pensada na
ocasião, mas longe de ser equacionada e resolvida. Se assim fosse,
Pira teria de ser outra, sua irmã
gêmea, com o mesmo genótipo mas
com fenótipo bem diferente porque alimentada, cuidada de modo
muito diverso e necessariamente
superior. Piracicaba dos sonhos
que cada vez mais se afasta da cidade real sob nossos pés, deixando seus habitantes com a sensação de falta do mais simples chão
e de bons e amenos horizontes.
———
Eloah Margoni, médica

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A3

Terça-feira, 19 de julho de 2022

Semdettur: secretaria de resultados positivos
José Luiz Guidotti Jr.

PERDENDO TEMPO
Será que vale a pena continuar reclamando do VAR? Os
árbitros de vídeo no Brasil, buscando a qualquer custo detalhes
mínimos, estão realmente certos
ou querem é descobrir pelo no
ovo? No futebol europeu, apenas
no último caso o VAR é acionado e aquilo que é impossível perceber, fica por conta da interpretação do árbitro de campo, aliás,
como manda a regra. No último
Palmeiras x São Paulo, semana
passada, na opinião praticamente unânime dos críticos, os dois
pênaltis não aconteceram. Não

se desespere: um dia o VAR joga
a seu favor e outro dia contra e
todos serão prejudicados e favorecidos. Detalhe: nenhum árbitro brasileiro que trabalha com o
VAR foi chamado pela FIFA para
a Copa do Mundo do Catar.

BALANÇA COMERCIAL
Com elevação do índice de
preços em 28,5% comparado ao
mesmo mês do ano anterior, as
exportações brasileiras do setor agropecuário atingiram o
valor recorde da série em junho de 2022: US$ 15,71 bilhões
(+31,2%). Também houve expansão de 2,1% no volume embarcado. As importações de produtos
do agronegócio foram de US$
1,53 bilhão (+19,8%), com alta
de 17,9% dos preços médios e
1,6% do quantum importado.

PESQUISA E INOVAÇÃO
O pó fino secular e versátil
da gelatina é a base de um
novo filme comestível e biodegradável para embalagem de
alimentos multifuncionais.
Utilizando o método de "casting contínuo", pesquisadores
brasileiros e franceses incorporaram nanocristais de celulose (CNCs, na sigla em inglês),
modificados com resina de pinus, à estrutura frágil da gelatina para reforçá-la e produzir um filme, de forma mais rápida e mais resistente. O resultado é uma película biodegradável, antimicrobiana e com
propriedades antioxidantes.

BIOCOMBUSTÍVEIS
O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou, a Proposta
de Emenda à Constituição que
estimula a competitividade dos
biocombustíveis (etanol, por
exemplo) em relação aos combustíveis fósseis (gasolina, diesel, gás
natural) no país. O texto faz parte do pacote de projetos com objetivo de conter a alta no preço
dos combustíveis. Todos os destaques apresentados à matéria
foram rejeitados. A proposta, é
de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).
SAFRA DE INOVAÇÕES
A John Deere, líder mundial no fornecimento de equipamentos e soluções tecnológicas
para agricultura, estreou um reality show chamado "Safra de
Inovações, O desafio das startups
do agro", o primeiro programa de
competição de empreendedorismo voltado para o agronegócio. E
a Sociedade Rural Brasileira faz
parte de mais essa inovação.
FÓRUM NACIONAL
DO LEITE
Aconteceu em Brasília (12/
7), o Fórum Nacional do Leite. O
Ministro da Agricultura, Marcos
Montes, participando da Abertura do Fórum disse que o Brasil
pode ser o maior exportador de
lácteos do mundo. O Brasil, produz 35 bilhões de litros por ano,
o setor conta com 1.170 milhão de produtores dedicados
à cadeia e 99% dos municípios brasileiros produzem leite.
CANA-DE-AÇÚCAR
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) estará
em campo para realizar o levantamento de dados da safra de
cana-de-açúcar nos estados de
Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Maranhão, São
Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Os números
apurados servirão de base para o
2º Levantamento da Safra 2022/
2023, previsto para 19 de agosto.

PONTO FINAL
Casagrande deixou a
Globo e foi para a UOL, fazendo questão de trabalhar na
Copa do Mundo. Estará ao
lado de Juca Kfouri e deve dar
certo, pois ambos pensam exatamente iguais: somente as
opiniões deles são corretas.

CLÍMA
A colheita de trigo da Argentina para a temporada
2022/23 é esperada em 17,7
milhões de toneladas, abaixo da
estimativa anterior de 18,5 milhões de toneladas, informou a
Bolsa de Rosario (BCR) na noite de quarta-feira. O decréscimo reflete uma queda na área
estimada de plantio por causa
de uma seca nas áreas agrícolas.
A bolsa de grãos também revisou para cima sua projeção 2021/
22 para a produção de milho.
CHILE
AgroFresh Solutions, Inc.
uma inovadora AgTech global
fornecedora de uma gama de
soluções, tecnologias digitais e
serviços para aprimorar a qualidade e ampliar a vida útil de produtos agrícolas frescos, anunciou hoje a inauguração de um
novo entro global de inovação
em Rancagua, no Chile. Esse
novo centro terá pesquisadores
e equipes de operações para dar
suporte a produtores, empacotadores, transportadores e varejistas em toda a América Latina.
PREÇOS
Relatório elaborado pelo
Departamento Econômico da
Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo (FAESP)
referente aos preços pagos para
os produtores paulistas apontou queda na maioria dos produtos. De 28 itens pesquisados,
16 mostraram baixa no mês de
junho, enquanto 12 registraram alta. "O relatório mostrou
que os produtores agropecuários não são os maiores culpados pela inflação, apesar de estarem pressionados pela alta
dos insumos e por elevadas taxas de juros cobradas nos empréstimos dos bancos", afirma o
presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo,
Fábio de Salles Meirelles. (Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

S

empre fico surpreso com declarações, geralmente
de cunho político, de
que o fim da Secretaria
de Trabalho e Renda
(SEMTRE) significou
um retrocesso aos trabalhadores, e que a atual gestão colocou também fim no
SINE-Sistema Nacional de Emprego.
Tais declarações não tem
qualquer respaldo com a verdade, pelo contrário, levam tão somente a desinformação a população para, talvez, criar a sensação
que esta gestão não está avançando com seu programa de governo.
Mas vamos lá aos fatos e a
verdade.
Desde a sua criação no ano
de 2007, a SEMTRE, foi muito
bem organizada e estruturada
pela sua primeira Secretária, Sra.
Angela Correa, e pelos servidores que a compunha, alguns deles até hoje prestando bons e relevantes serviços. O segundo salto de crescimento se deu nas
mãos do Secretário Sérgio Furtuoso, que reestruturou para a
realidade da época, reformando
o prédio da Rua Monsenhor
Francisco Rosa, e incorporando
novos setores como MEI-Micro
Empreendedor Individual, sendo a gestão desta fase concluída
pelo Secretário Carlos Beltrame.
Ao chegarmos em janeiro
de 2021, e conhecer a estrutura da SEMTRE, e os serviços
prestados, ficou muito claro
que precisaríamos reestruturar
novamente para um novo salto
de qualidade, crescimento e
adequação à realidade de mercado, diante de uma pandemia

que assolava vidas,
empregos e empresas.
Assim começou a
Semdettur, que trouxe
para o Trabalho e Renda, o Desenvolvimento
Econômico e Turismo,
seguindo a tendência de
cidades que já haviam
adotado esse formato,
devido ao fato de tratar
na mesma Secretaria todos os assuntos ligados a geração de Emprego e Renda, de ponta-a-ponta,
do desempregado aos grandes
contratantes, olhando para Empregabilidade como um todo a fim
de proporcionar políticas públicas
que realmente gerem empregos
diante desta nova realidade.
Uma das principais bandeiras do Prefeito Luciano Almeida
é atratividade de empresas para
se instalarem na cidade, e isso ele
já fez como Secretário ao trazer a
CJ Corporation, primeira empresa Coreana em Piracicaba, e na
sequência a Hyundai Motors.
Sim, foi através do seu empenho
pessoal que tais organizações escolheram aqui para se instalarem.
E essa nova fase já começou a
acontecer como há muito tempo
não ocorria. Anúncios começaram a ser divulgados, sempre em
conjunto entre Prefeitura e Empresa, respeitando os termos de
Compliance tão necessários para
garantia de ambas as partes, a fim
de não ocorrer a quase perda de
uma nova fábrica por anúncio
antecipado e não autorizado do
ex-Prefeito em Dezembro de
2020. Já são mais de R$1 bilhão
de investimentos direto anunciados e milhares de novos empregos, como a expansão da CJ do
Brasil em fábrica que disputamos
com a Malásia, a primeira Usina

Uma das principais
bandeiras do
Prefeito Luciano
Almeida é
atratividade de
empresas para
se instalarem
na cidade
de Biometano do mundo, Projeto
inovador da Raizen, a multinacional Francesa SNF dentre outras
tantas que estamos aguardando
os detalhes finais para novos
anúncios. Esses três novos investimentos acima descritos foram
empenhos diretos da Semdettur,
que trabalhou arduamente para
garanti-los em Piracicaba.
Olhar para o mercado e observar as tendências de futuro é
como estamos transformando a
Semdettur para ser a porta de entrada daquilo de mais importante
possa haver na vida do cidadão: o
trabalho. E é isso que nos motiva
fazer desta Secretaria cada dia
mais eficiente e que cumpra seu
papel de geradora de empregos.
Os números nos mostram
que estamos no caminho certo:
dados do Caged apontam em 2019
apontam saldo positivo de 171
contratações e negativo de (1.349) em 2020. Em 2021, primeiro ano da SEMDETTUR, o saldo
foi positivo de 7.468 contratações
e nos cinco primeiros meses de
2022, já são 3.791 novos postos de
trabalho. Nos últimos 24 meses da
Semtre foi gerado saldo negativo
de 1.178 ante a 11.259 contratados em 15 meses da Semdettur.
Outros dados igualmente
nos mostram que o trabalhador
usuário dos nossos serviços foram beneficiados com a mudan-

ça. Em números gerais a Semtre
atendeu entre 2017 e 2020 a média de 60.000 pessoas por ano.
Só em 2021 a Semdettur atendeu
103.000. O SINE é hoje 500%
mais eficiente que na gestão anterior, que efetuava média de
2.000 encaminhamentos para
recolocação contra 10.000 encaminhamentos da Semdettur.
Outras ações que a Semdettur tomou frente foi a implantação do HUB Piracicaba no Parque
Tecnológico, premiado pelo Sebrae,
como ação empreendedora do ano
de 2021, Restruturação do Aeroporto, projetos já em fase de implantação do Turismo, disponibilidade de novas áreas para instalação de Indústrias, reativação do
Conselho do Trabalho com reuniões regulares, Integração da Secretaria no Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho com o fim
de discutir o fim de repasse de
verbas do SINE, problema comum à todos cidades participantes do sistema e na nova estrutura inaugurada no Térreo 1 do
Centro Cívico, com todos os serviços integrados do CAT, MEI,
Regularização de Ambulantes,
Banco do Povo, Qualificação, o
qual será o novo Polo de Empregabilidade e Empreendedorismo
e Polo de Empregabilidade Inclusiva. Todos os serviços podem ser
acessados por aplicativos, sendo
que hoje 80% dos atendimentos
são digitais e 20% presenciais.
Isso é a Semdettur, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo.
———
José Luiz Guidotti Júnior, empresário, secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur)

Não somos ainda uma nação
Gaudêncio Torquato

A

imensa maré de
lama que envolve políticos na
recém aprovada PEC
dos Benefícios, a violência policial estampada pelas telas de TV,
a partir do horripilante estupro de parturientes vulneráveis, as negociações
que jogam candidatos em negociações escandalosas, a gestão
sem rumo, a administração federal entregue à volúpia dos donos do poder, fazem parte do
mesmo tecido institucional: o do
Brasil das trevas, o Brasil sob
máscara, o Brasil das milícias.
A PEC dos Benefícios contém
um estratagema: a aprovação de
estado de emergência. Em outras
palavras, será permitido ao governante adotar medidas extremas
para ajudar as massas carentes,
significando isso orçamentos extraordinários, inserção de milhões
de famílias nos pacotes assistenciais, estouro das contas públicas.
Não se pode deixar à míngua populações famintas, hoje somando
quase 50 milhões de brasileiros.
Mas, por que só agora a pouco menos de três meses das eleições? Cooptar eleitor com a sopa do assistencialismo é crime. Daí a necessidade de se aprovar uma PEC para
driblar a ordem constitucional.

Desse modo, realizaremos uma eleição
com artifícios e ferramentas de pressão. O
Brasil mascarado irá
às urnas. E em sua caminhada, carregará, a
par de gente séria (temos de admitir que
ainda dispomos dessa
espécie), usurpadores,
criminosos, pilantras, cínicos,
vivaldinos e laranjas, categoria
em expansão, essa gente que
fornece o óleo para lubrificação
dos esquemas de apropriação
ilícita do dinheiro público.
O poder invisível está estocando seus arsenais. Mais de 40
bilhões de reais encherão os dutos eleitorais. Mas a estratégia de
combate aos poderes invisíveis,
voltados para a arbitrariedade e
a rapinagem, requer a força da
pressão coletiva, mais que simples castigos aos criminosos. Pois
toda mudança de cultura se ampara na vontade geral. E sabemos que para limpar a cara do
Brasil que dá vergonha, é preciso que os sentimentos do povo
se irmanem aos poderes normativos. Sob esse prisma, vemos a
sociedade ainda estagnada, observando a paisagem, mesmo
com organizações fazendo
questionamentos. O Judiciário,
por sua vez, é questionado. Jogam sujeira em sua imagem.

Nação é um
conjunto de
valores, que
reúne amor ao
espaço físico e
espiritual
No campo do Brasil Arbitrário e Violento, o campeonato é
disputado, entre outros, por contingentes das extremidades do
arco ideológico, que inserem o
país numa disputa de cabo de
guerra. O que um lado fará se
ganhar a eleição? Pôr lenha na
fogueira? Convocar militares para
reverter os resultados do pleito?
O fato é que um véu de incerteza teima em cobrir o espírito nacional, adensando as expectativas,
aumentando as angústias e diminuindo a crença nas instituições
políticas e sociais. Em quase todos
os aspectos da vida nacional, impera a dúvida. Não sabemos até
onde irão os limites da Constituição ou como serão as formas
para se chegar ao consenso sobre questões centrais. Ignoramos
o intrincado jogo de poder. O que
se sabe é que a desconfiança no
processo eleitoral está disseminada. Um dano à democracia.
Vive-se em um ambiente de
caos. Ninguém sabe, mas todos
se aventuram a garantir suas
verdades. Versões e fofocas se
espalham. As Forças Armadas

parecem ter tomado gosto pelo
poder. Foram embora o respeito, a disciplina, a ordem, a ética, a força do compromisso, a
dignidade. A improvisação campeia. Poucos se lembram dos hinos pátrios. Desprezamos ou
não damos o devido valor ao
conceito de Nação. O que nos
importa é um pedaço de terra,
uma propina, um alto salário, um
feudo na área pública. Felizmente, na área privada, os empreendedores se dedicam ao labor.
Ora, Nação é um conjunto
de valores, que reúne amor ao
espaço físico e espiritual, solidariedade, orgulho pelo país,
civismo e atavismo. Onde estão
as bandeiras brasileiras nas
portas das casas? Onde e quando se canta o hino nacional?
Quem sabe contar histórias sobre os nossos antepassados?
Só é notícia o que é deslize.
O torto, o errado, o inusitado
vence a coisa certa. A violência
nivela a cultura por baixo. Sem
rumo, o povo banaliza a criminalidade. Morreu fulano, beltrano? Ah, uma briga de rua.
É triste. Não somos, ainda,
uma Nação.
———
Gaudêncio Torquato é
jornalista, escritor,
professor titular da
USP e consultor político
Twitter@gaudtorquato

Em nome do verde
José Renato Nalini

A

falta de participação da cidadania gera prejuízos coletivos. Todos
sabem que o maior problema da humanidade
é a mudança climática
gerada pelo aquecimento global. Este é causado pela emissão de gases venenosos, os que formam o efeito estufa. Para se valer da "onda verde",
gananciosos aproveitam a volúpia
parlamentar por inflacionar o Brasil de novas leis e trazem ainda
mais lucro para suas atividades.
Marcos Mendes, pesquisador
do Insper, no artigo "enganação
ambiental", relata que o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária do País -

Renovar, que pretende
trocar caminhões antigos por novos, é um cavalo de troia. Com o argumento de que se reduzirá o nível de emissão dos combustíveis
fósseis, abriu caminho
para a renovação de
toda a frota de veículos.
O pretexto é sedutor: "Carro velho polui 23 vezes
mais que um novo". Foi o que
bastou para justificar o emprego de dinheiro do povo para que
todos troquem seus carros usados por um zero quilômetro.
Um outro exemplo de se lastimar é a PEC-15/2022, que altera o
artigo 225 da Constituição - quando
editado, foi considerado a mais bela
norma fundante produzida no século 20 - para estabelecer benefício tri-

O Renovabio
é mais uma
prova de como
trabalham
os setores
interessados
butário aos biocombustíveis. Quem
vai ganhar com isso: os usineiros.
Invoca-se o "Acordo de Paris", as metas de emissão e se aumenta a carga tributária já escorchante que recai sobre os contribuintes. O Renovabio é mais uma
prova de como trabalham os setores interessados em afligir ainda
mais o aflito brasileiro que trabalha sete meses para pagar imposto
para um Estado perdulário, que
só cuida de orçamento secreto, de
Fundões e de alimentar a matriz
da pestilência chamada reeleição.

Tudo forma um círculo benéfico para os produtores de biocombustível, que vai vender créditos
às distribuidoras. Estas repassarão os custos para a população.
Enquanto isso, trinta e três milhões de brasileiros passam fome,
45% não têm saneamento básico e
a Amazônia está entregue à sanha
criminosa de dendroclastas, grileiros, exploradores de minérios e outros que tais, testemunhos vivos da terra de ninguém
em que aquilo se transformou.
———
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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ATENÇÃO BÁSICA

D OIS C ÓRREGOS

Falta de atualização cadastral
impede encontrar pacientes

Área verde na avenida é
visitada por parlamentar
Divulgação

Em média 55% das ligações para agendamento não têm sucesso; para
atualizar o cadastro basta ir até a unidade de saúde e informar a mudança
A falta de atualização cadastral dos usuários da Atenção Básica tem impossibilitado as equipes da Secretaria Municipal de
Saúde de contatar pacientes para
marcar consultas, exames e cirurgias. De acordo com o SAC (Serviço de Avaliação e Controle) da
Pasta, de 100 ligações efetuados,
em média 55 delas não têm sucesso para agendar o procedimento, ou seja, 55%. O SAC e o Centrus (Central de Relacionamento
com Usuários do SUS) realizam,
em média, 5.300 ligações por mês.
"Infelizmente uma ação simples de ir até a unidade de saúde
para informar que o telefone ou
o endereço mudou acaba causando ainda mais problemas para
quem está na fila de espera
aguardando para realizar um
procedimento", comenta o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
De acordo com balanço da
Pasta, neste ano o SAC e o Centrus
já ligaram para 3.000 pessoas que
não foram encontradas para agendar o procedimento, sendo 1.000
cirurgias e 2.000 exames.
Quando as equipes do SAC
ou do Centrus não encontram o
paciente, agentes comunitários
de saúde das Unidades de Saúde da Família (USF) vão até o
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Silvia Morales conversou com moradores para acompanhar execução

A vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo "A
Cidade é Sua", visitou nesta
quinta-feira (14), a pedido de
moradores, uma área verde situada na avenida Dois Córregos, ao lado do número 2599.
Ele pedem a poda de árvores
do local e a implantação de caminhos com pedriscos e/ou seixo de
rio, e também demonstraram preocupação com o revolvimento do
solo do terreno, que faz parte do
programa Adote esta Área, por
meio de um termo de acordo en-

Recadastro é essencial para contatar usuários da rede

endereço informado no cadastro
do usuário para tentar fazer o
agendamento da consulta, do
exame ou da cirurgia. O SAC realiza agendamento de cirurgias
e exames de alta complexidade.
O Centrus, consultas, exames de
baixa ou média complexidade.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - Para realizar a atualiza-

ção cadastrar na Atenção Básica,
o usuário deve ir até a unidade de
saúde do bairro que está residindo e informar a mudança do telefone ou endereço. Quando
ocorre mudança de endereço, a
pessoa deve apresentar um comprovante de endereço atualizado.
A atualização é necessária,
pois o SAC e o Centrus realizam

agendamento de procedimento
junto ao AME (Ambulatório
Médico de Especialidades),
hospitais e prestadores conveniados no sistema estadual de
saúde e alguns desses prestadores entram em contato com o
usuário para a confirmação da
presença de sete a três dias antes da data do procedimento.

tre a Prefeitura e o adotante, no
caso, a Associação dos Moradores
do Condomínio Green Village.
“A equipe do gabinete verificará o processo junto à Secretaria
de Defesa do Meio Ambiente e, se
pertinente, estabelecerá comunicação com a profissional responsável técnica pelo projeto”, disse a
vereadora, que ainda lembrou que
a execução das ações, conforme
consta no projeto, deverá ser fiscalizada pela Prefeitura e pode
também ser acompanhada pelos
munícipes que residem na região.

C ORDEIRÓPOLIS

Hub Piracicaba inspira espaço
de tecnologia e inovação
Divulgação

A tristeza de um asilo
Douglas S. Nogueira

Q

uem já teve a
oportunidade
de visitar um
asilo? É de se imaginar,
que muitos já fizeram
essa visita. E qual foi o
sentimento? A sensação proporcionada, ao
ver aqueles inúmeros
idosos desolados, sem esperança,
não desejando eles mais nada, além
da espera do fim de suas vidas?
Entrar em um asilo é deixar
no portão do mesmo toda nossa
alegria, já que é inevitável não
recebermos no espírito uma enorme parcela de tristeza. No interno desse local encontramos pessoas injustiçadas pelas mãos da
vidas, indivíduos que foram jogados ao escanteio pelo seio muita das vezes de suas próprias famílias, pais e mães que lutaram
um dia bravamente por seus filhos e hoje aí estão recebendo o
amargoso retorno, da ingratidão
inexplicável dos mesmos.
O brilho no olhar desses idosos traz-nos reflexão, nos faz
imaginar o que houve naquela
família, que mal foi plantado naqueles corações responsáveis por

internarem esses velhinhos, para tomarem
assim essa bruta e cruel atitude. Realmente é
triste levantar a cabeça e firmar o olhar no
semblante de cada
uma dessas velhas pessoas, as quais para a
sociedade e principalmente para suas famílias já não servem mais.
Filhos gananciosos e sem sentimento algum, internam seus pais
em um asilo com a intenção de
tomarem posse total dos bens familiares, porém mal sabem esses
que o cantinho do inferno os
aguarda de braços abertos. Às vezes, simplesmente por uma doença declarada pelos médicos como
que sem cura é o motivo crucial
para a tomada de decisão da família, que não hesita em internar
o idoso num asilo e o pior de tudo
é que em tais mentes ainda imaginam "nos livramos desse peso!"
Na verdade a internação
seria para os familiares, mas
não em lares onde possam receber cuidados especiais e sim
na cadeia, pois o prêmio para
esses indivíduos amargosos e
sem caráter é viverem perpe-

Os asilos devem
ser locais
onde sejam
depositados
o amor e a
compaixão
tuamente atrás das grades, pena
que ainda não existe uma lei para
esse encoberto crime familiar.
Dentro dos asilos existem
profissionais, que em diversos casos são corações voluntariosos
dispostos a cooperarem em função da vida desses idosos excluídos do seio familiar, entretanto
atuam também pessoas amargosas e mal intencionadas, que ali
estão apenas para descarregarem
seus ódios sobre a vida dos já
massacrados velhinhos. Houve
até casos, comprovados pela mídia de idosos que faleceram em
função dos maus tratos proporcionados por essas pessoas que
se apresentam a sociedade, como
"caridosas". Percebe-se aí que somos muitas vezes, inocentes quanto à escolha de indivíduos que irão
compor essas entidades filantrópicas, piorando assim ainda
mais a vida desses velhinhos.
Os asilos devem ser locais

onde sejam depositados o amor e
a compaixão, já que os idosos possuem a carência interna desses
sentimentos. Cuidar desses velhinhos com carinho e dedicação é ter
dentro de si uma grandeza sem
igual, a maravilhosa sensação de
dever cumprido e de que estamos
mais próximos da vaga ao paraíso.
Quando são internados nos
asilos, os idosos choram por dentro em um mar de solidão, porém quando começam a receber
carinho e atenção, como que os
premiando por tudo que fizeram
na vida social e familiar, ganham no espírito um novo entusiasmo. As marcas tristes da
vida iniciam um adeus, dando
lugar à alegria incondicional de
que estão ganhando inesperadamente uma nova família, mas o
certo é que nunca tirarão da pequena escala de seus corações, a
tristeza profunda que a ingratidão
de suas famílias os ofereceu.
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.
br; Blog: www.douglass
nogueira.blogspot.com

Adam Smith e Solidariedade
Paiva Netto

A

dam Smith
(1723-1790),
economista e filósofo escocês, o chamado pai da economia moderna, escreveu em Teoria dos
Sentimentos Morais:
"Por mais egoísta que se suponha o homem, evidentemente há alguns princípios em sua natureza que o fazem
interessar-se pela sorte de outros, e considerar a felicidade
deles necessária para si mesmo,
embora nada extraia disso senão o prazer de assisti-la. (...)
"Por intermédio da imaginação podemos nos colocar no lugar de nosso irmão, concebemonos sofrendo os mesmos tormentos, é como se entrássemos no
corpo dele e de certa forma nos
tornássemos a mesma pessoa,
formando, assim, alguma ideia
das suas sensações, e até sentindo algo que, embora em menor
grau, não é inteiramente diferente delas. Assim incorporadas em
nós mesmos, adotadas e tornadas nossas, suas agonias come-

çam finalmente a nos
afetar, e então trememos, e sentimos calafrios, apenas à imagem do
que ele está sentindo".
E é justamente
quando, sentindo a dor
de nossos Irmãos em
humanidade, passamos
a perceber o imenso valor que possui a Solidariedade, a Compaixão, a Fraternidade, a Generosidade. Por isso, ao
me referir à Solidariedade Espiritual e Humana, quero reforçar
que se trata de uma Estratégia
Divina, pedagógica, a nos ensinar
a viver fraternalmente irmanados. A outra face disso é a perspectiva sinistra da guerra de todos os tipos, que é vigorosamente
rejeitada pelo Cidadão do Espírito.
A respeito da nobre atitude
de concórdia a ser exercitada
entre os habitantes do orbe, nos
fala o radialista e poeta Alziro
Zarur (1914-1979) nestas estrofes de seu incomparável:
Poema da Amizade
Eu tenho, neste espírito de velho
Que não compreende
a vida em solidão,

Quem confia em
Jesus não perde
o seu tempo
Meu particularíssimo Evangelho:
Amizade é a minha religião.
Nem só de feras
se compõe o mundo,
Como proclamam
todos os egoístas:
Basta verificar o amor profundo
Que transborda
nas almas dos altruístas.
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Mas é preciso que haja
em todos nós
Um pouco de renúncia
e de modéstia,
Uma nesga, uma fímbria
ou fraca réstia
De solidariedade em nossa voz.
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Cultivemos, senhores, a amizade
Em suas santas manifestações,
Sentindo as agonias e aflições

Das camadas servis
da sociedade!

O Hub Cordeiro vai incentivar a criação de startups

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), criou
a Rede Metropolitana de Inovação,
para apresentar o Hub Piracicaba
como modelo replicável de plataforma pública de incentivo à tecnologia e inovação para os demais
municípios da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). A iniciativa rendeu o seu primeiro fruto
em Cordeirópolis, com a inauguração do Hub Cordeiro, um espaço
de tecnologia e inovação com o objetivo de criar soluções de tecnologia
inovadoras para estudantes e empresas, localizado na rua Saldanha
Marinho, esquina com rua João
Magrini, no centro da cidade.
De acordo com Pedro Chamochumbi, agente de inovação da
Semdettur, Piracicaba enquanto
referência em inovação, avança
para fomentar esse desenvolvimento em todos os municípios que
integram a RMP. Ele lembra que
na aproximação entre os municípios também foram apresentados
a Cordeirópolis os programas de

fomento à inovação e capacitação
para a área de tecnologia, além
das propostas de políticas públicas em andamento em Piracicaba.
“A iniciativa da Semdettur
tem como objetivo disponibilizar
todo o suporte para incentivar e
apoiar o desenvolvimento de políticas locais de inovação para
fortalecer as estruturas, os programas de fomento e a atração
de novos negócios para os municípios da nossa Região Metropolitana, para formarmos assim a
Rede Metropolitana de Inovação”, afirma Chamochumbi.
O prefeito de Cordeirópolis,
Adinan Ortolan, disse que o novo
espaço trará oportunidades aos
jovens, uma vez que o mercado
de trabalho mudou e está voltado para novas tecnologias e empreendedorismo. O secretário de
Desenvolvimento Econômico
Sustentável, José Giardini, afirmou que o Hub Cordeiro é destinado para todos os munícipes
que possuem ideias inovadoras
e querem abrir sua startup.

Por isso eu tenho espírito de velho
Que não compreende
a vida em solidão Meu particularíssimo Evangelho:
Amizade é a minha religião.
Ao encontro dessa verdadeira ode à amizade, apresento,
por oportuna, a substanciosa
conclusão do monsenhor Gaspar Sadoc (1916-2016), da Igreja Nossa Senhora da Vitória, em
Salvador/BA: "Quando os amigos estão reunidos, até os ponteiros do relógio param, a gente
não sente o tempo passar. A amizade é uma bênção de Deus".
Dedico-lhes sempre este
mantra sagrado da Religião de
Deus, do Cristo e do Espírito Santo: Quem confia em Jesus não
perde o seu tempo, porque Ele é o
Grande Amigo que não abandona amigo no meio do caminho.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br www.boavontade.com
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CÓRREGO DAS ONDAS
No último dia 12, o Córrego
das Ondas, que passa ao
lado da Rua Carlos Sachs,
no bairro Parque Orlanda,
recebeu serviço de limpeza
por parte da administração
Municipal. A ação foi possível
após a indicação feita pelo
vereador Anilton Rissato (Patriota). Segundo o parlamentar, em conversa com a po-

pulação, foi apontado que o
córrego era o principal problema da área. “Moradores
se queixavam, que devido a
sujeira e mato no córrego, a
vasão da água ficava comprometida, por esta razão
enviei indicação a secretaria
responsável e agora o serviço está sendo realizado para
a alegria de todos”, enfatizou.
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Rua Angelo Furlan recebe
melhorias em drenagem
Isabela Borghese/CCS

ALIMENT
AÇÃO ESCOLAR
LIMENTAÇÃO

Bebel quer derrubar veto ao
PL que institui o programa
Deputada trabalha para derrubar o veto do então governador João Doria
(PSDB) à propositura, aprovado pela Alesp em 25 de novembro de 2020

Serviço faz parte de pacote de obras em galerias de águas pluviais
em quatro bairros; investimento total é de R$ 850 mil

Para atender a demanda antiga da população, a rua Angelo
Furlan, no bairro Santa Terezinha,
recebe melhorias no sistema de
drenagem. O serviço faz parte de
pacote de obras em galerias de
águas pluviais nos bairros Santa
Terezinha, Santa Inês, Alto e São
Jorge. O investimento total é de
R$ 850 mil por meio de recursos
do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).
No bairro Santa Terezinha,
as melhorias na rua Angelo Furlan contemplam extensão na rede
de águas pluviais e acréscimo de
bocas de lobo. O investimento
nessa obra é de R$ 235.895,20. O
objetivo é mitigar problemas antigos dos moradores com alagamentos em dias de chuvas fortes.
O aposentado Ademir Cabrera, 69 anos, mora na rua Angelo
Furlan há 20 anos e desde que chegou enfrenta problemas com alagamento. Como solução provisória
chegou até a construir um degrau
nas portas de casa para evitar que
a água avance. “Já perdi até guarda-roupa. Tomara que resolva o
problema, porque o volume de água
daqui é muito grande, vem desde
lá de cima do bairro para cá e então
a tubulação não vence”, afirma.

No bairro Santa Inês a obra
também já teve início e vai atender as ruas Hibisco, dos Ipês, Camomila, Amarilis e Alecrim, que
vão receber implantação de rede
e bocas de lobo. Devido ao bairro ser muito plano, falta inclinação suficiente para o escoamento da água na sarjeta. O investimento será de R$ 302.017,05.
DEMAIS BAIRROS – No
São Jorge,a obra será na rua
Hemógenes Conceição. O bairro
não apresenta problemas de
inundação, segundo informações da Semob. A necessidade ali
é a ampliação da rede para captação da água do dia a dia, que
acumula na via e causa transtornos na avenida Antônio Mendes de Barros Filho. Essa obra
está estimada em R$ 109.713,14.
Para solucionar problema de
acúmulo de água do dia a dia na
sarjeta, a obra no Bairro Alto será
nas proximidades da rua Marechal Deodoro, que apresentou
aumento no escoamento de água.
Ali haverá melhorias na rede
desde o cruzamento da rua Regente Feijó com a rua Visconde
do Rio Branco até a rua Marechal Deodoro. O serviço terá investimento de R$ 202.941,15.

E NXOFRE

Com mais de 30 milhões de
brasileiros passando fome, a deputada estadual Professora Bebel (PT) quer colocar em prática
no Estado de São Paulo o Programa Estadual de Alimentação
Escolar no âmbito das unidades
de educação básica da rede pública estadual de ensino, conforme estabelece o Projeto de Lei
891/2019, de sua autoria, já
aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp). Para colocar este programa em prática, a deputada trabalha para derrubar o veto do então
governador João Doria (PSDB) à
propositura, aprovado pela Alesp
em 25 de novembro de 2020.
O programa proposto pela
deputada Professora Bebel visa
garantir aos estudantes das escolas estaduais alimentação saudável, para melhorar a aprendizagem, garantir o direito à saúde, combater a desnutrição e a
obesidade infantil, por meio do
estabelecimento de uma política
para a alimentação escolar na
rede estadual de ensino de São
Paulo, como política de Estado,
que não seja alterada de acordo
com os humores dos governantes.
De acordo com a deputada,
o Programa tem como perspectiva reduzir o percentual de alimentos ultraprocessados e ampliar a participação da agricultura familiar, dos produtos de
transição agroecológica e dos
orgânicos na constituição da
merenda escolar na rede estadu-

al de ensino. "Uma alimentação
escolar adequada e a promoção
de hábitos alimentares saudáveis
são essenciais para a melhoria da
aprendizagem das crianças e jovens", explica a parlamentar.
Bebel ressalta ainda que está
entre os objetivos do projeto está
o de estabelecer uma política para
a alimentação escolar na rede estadual de ensino de São Paulo,
como política de Estado, que não
seja alterada de acordo com os
humores dos governantes. "Tem
como perspectiva reduzir o percentual de alimentos ultraprocessados e ampliar a participação da
agricultura familiar, dos produtos de transição agroecológica e
dos orgânicos na constituição da
merenda escolar na rede estadual
de ensino", diz a deputada Bebel.
A deputada destaca que entre as finalidades da sua proposta estão ainda assegurar o pleno
cumprimento do direito humano
à alimentação adequada e saudável, assim como elevar o direito
humano à alimentação adequada e saudável como elemento indispensável à garantia do direito
à educação em todas as suas interfaces, inclusive como manifestação social, cultural, étnica e regional da população brasileira,
para além do caráter nutricional,
além de estimular a intersetorialidade com as políticas públicas
de garantia do direito à Saúde no
tocante à promoção de hábitos
alimentares adequados às crianças e adolescentes do Estado de
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Na Alesp, a deputada Bebel articula para derrubar o veto ao projeto
de sua autoria e melhorar a merenda nas escolas do Estado

São Paulo. Reconhecer a centralidade da escola como espaço propício à formação de hábitos saudáveis e construção da cidadania,
assim como fortalecer os espaços
de participação e gestão democrática da Educação relativamente à
alimentação escolar são algumas
das finalidades do projeto que
restringe a oferta de alimentos
ultraprocessados nas escolas e
determina que no mínimo 30%
dos recursos financeiros destinados ao Programa Estadual de Alimentação Escolar seja direcionados para a aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, nos termos da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. "O nosso projeto esta-

belece uma interface entre a alimentação escolar e o projeto pedagógico, por meio do desenvolvimento de hortas nas escolas onde as crianças podem aprender
os princípios da agricultura orgânica e conteúdos desenvolvidos
nas disciplinas curriculares e projetos especiais", diz a Deputada.
Para a deputada Professora Bebel, a alimentação, além de
direito social assegurado na
Constituição Federal, é fator
fundamental para a garantia do
direito à educação e também
para que se garanta o direito à
saúde. Uma alimentação escolar adequada e a promoção de
hábitos alimentares saudáveis
são essenciais para a melhoria
da aprendizagem das crianças e
jovens. Daí a grande importância da aprovação deste projeto.

E NSINO FUND
AMENT
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Prefeitura inicia a construção Educação atribui aulas para professores temporários
do muro de gabião no ribeirão A Secretaria Municipal de A c o n v o c a ç ã o d o s 3 2 4
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Isabela Borghese/CCS

Prefeitura inicia construção do muro gabião no Ribeirão do Enxofre

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), iniciou a
construção do muro gabião (espécie de muro de pedra ensacada em malha metálica que segura a encosta) no ribeirão do Enxofre. O objetivo é conter a margem esquerda do ribeirão na
avenida Demóstenes Santos
Correa, na altura do número 118,
no bairro Jardim Conceição.
A obra é feita de forma emergencial para evitar que a erosão
aumente e prejudique a via, necessitando de interdição total. A previsão de finalização é até o fim do
mês de setembro. Para conter a
erosão,o muro de gabião será
construído em aproximadamente
15 metros de extensão da margem do ribeirão na avenida Professor Demóstenes Santos Correa.
A moradora do bairro Aline

Conti, 26 anos, conta que a obra
levará melhorias para o bairro
como um todo. “Está perigoso, até
crianças a gente evita de deixar ir
brincar daquele lado. Então vai
ficar bom, porque querendo ou
não vai ser uma melhoria também
para o bairro”, afirma a Aline.
O investimento da obra é
de R$ 802.505,26, com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento), da Caixa.
A margem do ribeirão neste
ponto é muito próxima à guia
da avenida. No final de 2021, a
Secretaria Municipal de Obras
(Semob) havia realizado serviço
paliativo para tentar conter a
erosão no local. Mas, com as
fortes chuvas do início do ano e
o consequente aumento do volume de água no ribeirão, o processo de erosão se intensificou.

E VENTO

Festival de Capoeira
segue com ações
O Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba continua, hoje,
19, com o intercâmbio entre os
grupos e escolas da cidade no espaço do Mestre Nambu da Associação Quilombo Corumbataí (rua
Benjamin Constant, 927, Centro).

Ainda nesta semana, acontece,
amanhã, 20, visita ao Case Jardim Oriente (avenida Luiz Pereira Leite, s/n), às 15h, e no mesmo
dia e local acontece intercâmbio
no espaço dos instrutores Maisena e Mauy, do Geacap, às 19h30.

Educação segue com os trâmites para integrar novos professores temporários à Rede Municipal de Ensino. Após a convocação dos aprovados em processo seletivo e a entrega da documentação, os professores temporários para o Ensino Fundamental realizaram na manhã de
ontem, 18, a atribuição das aulas.
Compareceram para essa
etapa do processo 62 professores que tem início de suas atuações previsto para o dia 25/
07, após o retorno do recesso
escolar. A atribuição dos professores que concorreram as
vagas pela Educação Infantil
será no dia 26/07, na Secretaria Municipal de Educação, e
o início dos profissionais na
Rede de Ensino é no dia 1°/08.

professores substitutos temporários para a Rede Municipal de Educação foi feita por
publicação no Diário Oficial
do Município do dia 06/07.
A Educação buscava, com o
processo, preencher 160 vagas, as quais foram ampliadas por meio de autorização
do prefeito Luciano Almeida.
“Esses profissionais reforçarão diretamente o nosso time
de profissionais que atuam com
os nossos alunos, e, com isso,
buscamos garantir o pleno atendimento a todos. Nossa equipe
está trabalhando para que esse
processo seja concluído e que possamos contar com os professores
já para o início do 2° semestre”,
destaca o secretário municipal
de Educação, Bruno Roza.

A atribuição para professores do infantil será no próximo dia 26
Divulgação
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Melhorias em redes coletoras
atingem 2,2 km só neste ano
O trabalho de manutenção
dos serviços essenciais de uma cidade é fundamental para que a
população seja atendida da melhor maneira, como é o caso da
coleta e o tratamento de esgoto.
Por isso, a Mirante - empresa responsável pelo esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba
por meio de uma PPP (Parceria
Público-Privada) com o Semae,
realiza, frequentemente, obras de
melhorias nas redes de esgoto.
No primeiro semestre desse
ano, por exemplo, foram realizadas melhorias em 2,2 quilômetros de redes de esgoto. “Esse é
um trabalho que faz parte do
nosso dia a dia, pois as melhorias são necessárias para própria
manutenção dessas redes”, explica o supervisor de Serviços da
Mirante, Giovan Christofolletti.
Mas cuidar das redes de esgoto não é um trabalho apenas da
Mirante. A população deve estar
ciente de sua parte em todo o processo, uma vez que, ao ligar um
chuveiro, ao abrir uma torneira ou
ao dar uma descarga no vaso sa-

nitário, o usuário está acessando
diretamente uma rede de esgoto.
COMO CUIDAR DA REDE DE ESGOTO? - O supervisor de Serviços da Mirante explica. “É dever de todo cidadão
utilizar as redes de esgoto de
maneira correta, sem jogar lixo,
objetos ou gordura em pias,
ralos e vasos sanitários.”, afirma Giovan. Todos os anos, a
Mirante recolhe muito lixo das
estações de tratamento de esgoto. Entre eles figuram papel higiênico, cotonetes, fios dental, preservativos, fraldas descartáveis,
cabelo e até peças de roupa.
“O sistema de esgotamento
sanitário é dimensionado para
receber apenas o esgoto. Portanto, quando há descarte de materiais indevidos à rede de esgoto,
podem ocorrer problemas no escoamento da rede coletora”, adverte Giovan. Ele reitera que o
sistema de esgotamento sanitário é fundamental para o município pois “Além de evitar a poluição de córregos e rios, leva saúde
e qualidade de vida à população”.

Todos os anos, a Mirante recolhe lixo das
estações de tratamento de esgoto
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H OMENAGEM

S ERVIÇOS

Em celebração ao Exército, oficiais
piracicabanos são condecorados

Parlamentar apresenta demandas
ao secretário municipal de Saúde
Divulgação

Foram homenageados na solenidade o major de artilharia Matheus Barbosa e o
general de divisão Edson Diehl Ripoli, com as Medalhas de Mérito Legislativo
A força e a tradição do Exército Brasileiro como instituição
foram enaltecidas durante a sessão solene em comemoração ao
Dia do Exército Brasileiro - Tiro
de Guerra 02-028 Piracicaba,
realizada nesta sexta-feira (15),
no Salão Nobre "Helly de Campos Melges". Com a presença de
autoridades civis e militares e
dos atiradores do Tiro de Guerra de Piracicaba, foram homenageados na solenidade o major de
artilharia Matheus Barbosa e o
general de divisão Edson Diehl
Ripoli, com as Medalhas de Mérito Legislativo. As honrarias
foram apresentadas pelo vereador Laércio Trevisan Jr (PL),
através dos decretos legislativos
16/2022, 17/2022 e 19/2017.
Trevisan Jr. presidiu a mesa
de honra da solenidade, que também foi composta pelo secretário
municipal de Administração, Dorival José Maistro; pelo comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Campinas, general Agnaldo Oliveira Santos;
pelo ordenador de despesas da
brigada, coronel João Marcelo
Faiad; pela representante do CPI9, tenente-coronel Sílvia Andréia
Mantoani; pelo representante do
10º BPMI, capitão PM Gravena;
pelo comandante do Tiro de Guerra de Piracicaba, sargento Felipe
Silva de Carvalho; pelo vereador
de Campinas, major Jaime; pelo
diretor de ações institucionais da
Acipi, Guilherme Gorga Mello e
pelo superintendente da Unimed
Piracicaba, Sérgio Fortuoso.
A solenidade ainda contou
com a apresentação da banda da
EsPCEx (Escola Preparatória de
Cadetes do Exército), de Campinas, que ministrou o Hino Nacional e outras canções do repertório
popular brasileiro, como "Carinhoso", de Pixinguinha, e sucessos
do cantor Tim Maia, além de ter
executado o Hino do XV de Pira-

cicaba, a pedido do general Diehl, fanático torcedor do clube.
Ao usar a palavra, Trevisan
Jr. citou o histórico do jovem militar piracicabano Prudente de Moraes, que chegou ao posto de presidente da República. Lembrou
ainda da participação do pai de um
dos homenageados, general Diehl,
que foi vereador e presidente da
Câmara, Romeu Ítalo Ripoli, que
também presidiu o clube XV de
Piracicaba. "Hoje o Exército é uma
das instituições mais respeitadas
do Brasil. Que o Exército continue
se mantendo forte e sendo uma
instituição respeitada no Brasil. É
só assim que um país cresce", colocou Trevisan Jr., parabenizando a todos os homenageados.
MEDALHAS - Um dos homenageados com a Medalha de
Mérito Legislativo, major Matheus Barbosa, é atualmente chefe da Seção de Comunicação Social da EsPCEx. Ele nasceu em
Piracicaba, em 1979. Serviu em
várias cidades brasileiras e se especializou como Oficial de Comunicações, além de ter obtido pósgraduação em Operações Militares e Comunicação Social.
Após receber a medalha de
mérito, major Matheus Barbosa
demonstrou muita emoção por
fazer a celebração na cidade em
que nasceu e lembrou de quando
ingressou nas fileiras do Exército,
em 1998, na EsPCEx, em Campinas. "Levei comigo minhas raízes,
minha família, meus amigos e minha admiração pela cidade. Por
todos os lugares que passei, sempre disse que sou piracicabano
com muito orgulho e que Pira é
demais", afirmou. "Esta medalha
nos motiva a seguir em frente,
acreditando em nossos ideais.
Muito obrigado, Piracicaba, tenho orgulho de ser seu filho".
General Diehl, também condecorado com a Medalha de Mérito Legislativo, nasceu em Piraci-

Guilherme Leite

Em reunião com o secretário Filemon Silvano, Rissato solicitou
maior oferta de serviços, principalmente voltados às crianças

A solenidade ainda contou com a apresentação da banda da EsPCEx
(Escola Preparatória de Cadetes do Exército), de Campinas

caba, em 1964 e ingressou no Exército em 1979. Possui vasto currículo nas áreas acadêmica e militar
e foi condecorado com várias medalhas nacionais e estrangeiras.
Serviu em diversas cidades do
País, além de ter participado de
missões estrangeiras, como a atuação como observador militar das
Nações Unidas. Também trabalhou como assessor militar da Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República e integrou a assessoria do Gabinete do
Comandante do Exército. Foi chefe
de gabinete do ministro de Estado
da Defesa. Foi promovido ao posto
atual, general de divisão, em 2018.
Da mesma forma, ao discursar na solenidade, general Diehl
também falou da emoção de ser
piracicabano e de receber a homenagem na cidade. "É uma satisfação voltar para a minha cidade,
vir à Câmara que meu pai presidiu, em um dia que tem jogo do
XV", lembrou. "Não existe instituição melhor que o Exército brasileiro. Sou muito agradecido ao
Exército e aos meus conterrâneos
por me homenagearem na minha
cidade". No discurso, o general
também enalteceu a presença, no
evento, da primeira mulher pira-

cicabana a ingressar na EsPCEx,
Hielry Melissa Ignácio, e motivou
os atiradores do Tiro de Guerra a
se inspirarem na experiência de
formação na carreira militar.
DIA DO EXÉRCITO - O
Dia do Exército foi instituído em
2017, com o objetivo de reconhecer personalidades que se destacaram nas atividades prestadas à
instituição. Nesse sentido, a noite
contou ainda com homenagens a
colaboradores do Tiro de Guerra
de Piracicaba: o voluntário Wesley
da Silva Arruda, o técnico de informática Gilberto Tabai Manzatto, o
secretário de Administração, Dorival Maistro, o guarda civil municipal Fernando Antonio Homem
de Mello Prado e os pastores Marcelo Torres Almeida e Rinaldo Ito,
esses dois últimos representados
por Leonardo Vitória Campos.
Além da homenagem prestada pela Câmara, o Tiro de Guerra, em nome do sargento Carvalho e do instrutor da corporação, sargento Diogo Araújo Batista, e também os oficiais major
Matheus Barbosa e general Edson Diehl Ripoli receberam honrarias da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) e da Unimed Piracicaba.

Em reunião no último dia
13, o vereador Anilton Rissato
(Patriota) expôs ao secretário
municipal de Saúde, Filemon
Silvano, algumas demandas de
seu gabinete, como a construção
de Posto de Saúde (USF) no bairro Jardim Colina Verde, em local a ser definido, a reforma da
USF na rua São Jorge, no bairro Santana, e a construção de
Posto de Saúde no Centro de lazer, entre as ruas João Pedro
Correa e Berna, no bairro IAA.
Também foi solicitada a manutenção das caixas de som e
microfones, para chamada de
pacientes nas UPAS Piracicamirim, Vila Cristina e Vila Sonia,
reforma da UPA Nestor Longatto, localizada na rua Brg. Eduar-

do Gomes, n°. 106, bairro Vila
Sonia, e por fim, a reforma do
Crab (Centro de Referência em
Atenção Básica) da Vila Sonia.
Durante o encontro, Anilton
Rissato propôs projetos para melhoria nos serviços de saúde ofertados às crianças no município de
Piracicaba, como por exemplo, a
reestruturação de prédios desativados e mesmo a construção de
novo prédio para receber um
Pronto Atendimento Infantil.
“As crianças necessitam de
mais atenção, atendimento especializado e diferenciado. Estamos
pedindo a implantação urgente
de um Pronto Atendimento Infantil, quem sabe até um Hospital para as crianças em nossa cidade”, disse o parlamentar.

M ANOBRA

Guardas-civis salvam vida
de menina de dois anos
Divulgação

S ELAM

Handebol
encerra a rodada
invicto nos
Jogos Regionais
O handebol piracicabano conquistou três vitórias e somou um
empate nas quatro partidas que
disputou em Bauru, no último fim
de semana, pela 64ª edição dos
Jogos Regionais, evento que é organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
A equipe feminina sub-21
enfrentou Promissão em duas
oportunidades e, em ambas,
derrotou o adversário. O primeiro jogo terminou com o placar
de 33x8. No segundo duelo, as
piracicabanas venceram por 31x3.
O time masculino adulto da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) superou
São Manuel por 33x19 e empatou
com Dois Córregos: 20x20.
Ainda pelos Jogos Regionais,
Piracicaba foi derrotada pela equipe de São Carlos no futsal masculino, no último domingo, 17/07.
Jogando em São Carlos, o time piracicabano perdeu por 10x3.
JUVENTUDE - Já nos Jogos da Juventude, o basquete
masculino de Piracicaba superou
Santos, Presidente Venceslau e
Marília, em quadrangular disputado no último fim de semana, e
aguarda a definição do adversário na fase final da competição, que
acontece em Presidente Prudente.
Na manhã desta segunda-feira,
18/07, foi a vez da equipe de damas embarcar rumo a Prudente
para brigar pelo título estadual.
Em virtude da pandemia
da Covid-19, os eventos oficiais da atual temporada têm
características diferentes do
sistema de disputa tradicional. Desta vez, não há sede
fixa e as datas são alternadas.

Sabrina e Agatha depois que a criança recebeu alta ontem

Guardas-civis salvaram na
última sexta-feira, 15, na Inspetoria Regional 5, no bairro Noiva da Colina, a vida da menina
Ágatha, de dois anos, que se afogou com o próprio vômito durante uma convulsão. O GC Sarapu, que estava na base, aplicou a manobra de Heimlich, que
fez a criança voltar a respirar.
Na sequência, a viatura acionada por Sarapu, com os GCs
Gaspar e Franzin, levou a criança e a mãe para a Unidade de
Pronto Atendimento Piracicamirim, realizando manobras necessárias para salvar a criança.
Ágatha foi atendida, medicada e
liberada para ir para a casa.
Sabrina Larissa Carmo Baptista, mãe de Ágatha, disse que os
GCs foram anjos. “Ele (GC Sarapu) ressuscitou minha filha, ele foi

um anjo na minha vida. Ele fez
todo o procedimento certinho e,
graças a Deus, ela está comigo aqui
hoje. Também preciso agradecer os
outros dois guardas, que tiveram
muita paciência comigo, foram
muito atenciosos, já que eu estava
muito nervosa. Os três foram anjos na vida da minha filha, eles
salvaram a vida dela”, disse.
Para Sarapu, salvar vidas é
uma das atribuições da GC. “A
gente não trabalha só em uma viatura, em uma base, salvamos vidas também. Na Guarda, desde
quando eu entrei, há 39 anos, nós
somos habilitados aos primeiros
socorros. Nós nos dedicamos à
causa da vida, mesmo que a nossa
esteja em risco. Quem salva vidas
é Deus, mas que bom que ele me
usou como instrumento para realizar este salvamento”, agradeceu.

Divulgação

PARQUE ORLANDA
A pedido do vereador Anilton
Rissato (Patriota), na última
sexta-feira (15), a Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) começou a recuperação no campo
de areia da área de lazer do
bairro Parque Orlanda. “É um

grande avanço na manutenção da área, porém ainda faltam ações, como a manutenção dos alambrados do
campo de areia, iluminação
e pintura geral”, afirmou o
parlamentar, que acompanhou a realização do serviço.
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R EGIÃO O ESTE

Conselheiros são reeleitos
no Orçamento Participativo
Divulgação

A NIMAÇÃO

Pela 1ª vez no Brasil, western
alemão em é exibido no Sesc
"O Tesouro do Lago de Prata", do diretor Günter Rätz, ganhou o Goldener Spatz em 1991
de melhor filme de animação; mostra prossegue com curtas raros da Disney em Super8

Deivid Marcelino (conselheiro) Carlos Beltrame
(secretário de Governo), Salvina Nunes (suplente)

No último sábado (16), foi
realizado o Congresso do Orçamento Participativo no Engenho
Central, onde reuniu diversas lideranças dos bairros de Piracicaba. Houve a votação e escolha
das importantes demandas de
cada região. Para representar a
região Oeste foram reeleitos Deivid Marcelino (conselheiro) e
Salvina Nunes (suplente).
“Houve o reconhecimento

dos participantes que deveríamos
continuar trabalhando e representá-los à frente do COMOP”,
disse Deivid, ao destacar que assumiu o compromisso de que nos
próximos dois anos, irá trabalhar
por todas demandas escolhidas e
ajudar no desenvolvimento da
região Oeste. “Representar minha
região junto ao Executivo não é
apenas um chamado, e sim um
orgulho para mim”, finalizou.
Divulgação

ENCONTRO
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) esteve na
manhã de sexta-feira (15) no
gabinete do prefeito Luciano
Almeida (União Brasil) para
tratar de algumas demandas,
como o projeto Areninha, da
Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo, que aguar-

da o início da obras pela empresa ganhadora da licitação.
Durante o encontro, o parlamentar também discorreu sobre o andamento dos estudos
para implantação do projeto de
ciclovia no município e sobre o
apoio do prefeito à Campanha
de Combate à Pedofilia.

A Mostra Cinema de Animação, realizada pelo Sesc Piracicaba e produzida pela Cine16
Projetos em Cinema, traz pela
primeira vez no Brasil a exibição de "O Tesouro do Lago de
Prata", um premiado, divertido
e emocionante western alemão
do diretor Günter Rätz em técnica de puppet (animação com bonecos). A sessão acontece às 20
horas de hoje, 19, no Teatro da
unidade. A entrada é gratuita.
"O Tesouro do Lago de Prata" (Die Spur führt zum Silbersee),
originalmente exibido na Alemanha e outros países europeus em
1990, é uma adaptação do renomado cineasta Günter Rätz da
obra literária - de mesmo nome de
Karl May (1842-1912), um escritor alemão que ficou famoso com
suas histórias passadas no velho
oeste norte-americano. Esta é a
segunda versão para o cinema do
"Tesouro do Lago de Prata".
E é no universo velho-oeste
que Günter ambienta seu filme. A
história desta película a ser exibida no Sesc Piracicaba traz todos
os grandes elementos do faroeste
clássico, como pistoleiros, índios,
tiroteios, ferrovias, cowboys etc.
Narra a trajetória de dois
aventureiros de bom coração que
partem em busca dos familiares do
falecido índio Urso Branco. A intenção é entregar-lhes o mapa de um
tesouro que pertence à sua tribo.
No caminho se deparam
com homens maus que desejam
roubar o tesouro, mas contam
também com a ajuda do cowboy Old Shatterhand e de seu
amigo nativo, Winnetou.
A versão de Günter Rätz, que
tem uma vasta filmografia como
animador entre os anos 1950 e
1980 - ainda desconhecida no
Brasil - utiliza a técnica de stopmotion (fotografia quadro-aquadro) com "puppets", ou bonecos. É tida pela crítica como
sendo uma adaptação mais fiel
ao livro do que a versão de 1962.

MEIO

Há uma filmagem anterior,
com atores, também produzida
na Alemanha em 1962. Os alemães, diga-se de passagem, sempre foram fascinados pela temática do "velho oeste" no cinema.
Os livros de Karl May, um dos
escritores mais populares da Alemanha, são parte desse fenômeno, mas esse autor também é a
expressão da ligação do povo
germânico com a colonização estadunidense, porque grandes
contingentes de emigrantes partiram daquela nação para os EUA,
principalmente no século 19.
Como destaca Alex Brasil, da
Cine 16, empresa piracicabana
produtora da mostra, "O Tesouro do Lago de Prata" traz uma
urgente mensagem pacifista. Alex
alça uma frase do personagem
Grande Urso para exemplificar:
"que a cobiça dos homens não
acabe com a paz de nossa terra".
Alex, que estudou a fundo
a obra do cineasta alemão durante a montagem desta mostra, conta que Rätz declarou
em uma entrevista que levou
seis meses trabalhando no roteiro e dois anos fotografando
os bonecos para este filme.
Todo o esforço da produção
valeu para o filme, em 1991, a principal premiação voltada para "mídias infantis" na Alemanha: o Goldener Spatz, ou "Pardal de Ouro".
"O Tesouro do Lago de Prata foi um feito espetacular para
uma época que não contava
com auxílio de computadores
para a produção de animações.
Günter Rätz e sua equipe de animadores utilizou a técnica de
stop-motion, fotografando
quadro-a-quadro modelos reais
(cenários, bonecos, objetos) em
cada fração de movimento, resultando em 121.000 fotografias, que rodadas na velocidade de
24 por segundo, produzem a ilusão de movimento que caracteriza o cinema", completa Alex Brasil sobre a beleza e impacto des-

DEFA Stifung

Diretor Günter Rätz
Mauricio Trez Ottani

Produtor Alex Brasil

ta obra que estará no Sesc de
Piracicaba no dia 19 de julho.
RARIDADES DA DISNEY - A Mostra de Cinema de
Animação no Sesc Piracicaba segue na quarta-feira, 20/7, com
exibição de diversos clássicos
dos anos 1930/1940 da Disney,
todas em projeção "Super 8",
para homenagear o formato
preferido para o cinema doméstico entre os anos 1960 e 1980.
Para Alex, esta é uma oportunidade para a criança ter contato
com uma produção analógica, que

fez parte do cinema por mais de
100 anos. "Os projetores analógicos fizeram parte do cinema de
1895 até cerca de 2010, quando
foram substituídos pelo digital. O
Super8 possibilitava ter um cinema doméstico, mais reduzido e
mais barato, criado pela Kodak em
1963 e foi o predileto de cineastas
amadores e usado para filmes caseiros, como casamentos e viagens,
destronado apenas pelo VHS". O
produtor destaca, ainda, que as
cópias que serão exibidas no dia
20 estão em perfeito estado.

AMBIENTE

Vereadores e Gaema conversam sobre cooperativismo e resíduos

DICAS
Se você vive sonhando que
um dia vai ser rico, por que
não tenta jogar? Vai que você
fatura o prêmio máximo.
Para ajudar você a ganhar
o prêmio da Mega-Sena, vamos
dar umas sugestões que valem
ouro. Você sabia que números
com final 9 e 0 não são muito
comuns de saírem durante os
sorteios. Então, fuja deles! Não
escolha algarismos que terminem
com essa sequência. Não escolha
números seguidos como 1, 2 e 3.
Existem números que quase não
aparecem nos sorteios: 01, 02, 03,
11, 22, 44, 55, 48 e 57. Com cartela em mãos, distribua-a em quatro quadrantes, com números
marcados em cada um deles.
Evite marcar números que estejam na mesma linha vertical.
TURBINADO
Você sabia que fazer um bolão aumenta suas chances de
ganhar? Aumenta as chances,
no entanto, se ganhar o prêmio,
terá que dividir com outras pessoas. Escolha cartão com mais
de seis números do que vários
cartões com seis dezenas. Basta você observar a regra: a cada
número adicionado fora do

concurso tradicional é cobrado
um valor a mais. Com 7 números, a aposta sobe de R$ 4,50
para R$ 31,50. Tente balancear
a mesma quantidade de dezenas entre pares e ímpares. Isso
porque, na Mega-Sena cerca de
81% dos sorteios costumam
apresentar o seguinte padrão: 3
números pares e 3 números ímpares ou 4 pares e 2 ímpares, ou
vice-versa. Para aumentar as
chances de ganhar uma bolada,
use um método simples: Repita
a sua aposta, mesmo que demore, uma hora você ganha!
LOTOFÁCIL
INDEPENDÊNCIA
A 2ª maior loteria especial
da caixa já tem data para começar: próximo dia 1º de agosto. O sorteio será dia 3 de setembro e o prêmio previsto é de
R$ 170 milhões! Como é tradição, vamos fazer bolões com 20
dezenas, quantidade máxima
permitida pelo sistema . Esta
aposta custa R$ 38.760,00. No
bolão com 25 cotas, custará R$
2.093,00. Para obter detalhes
entre em contato pelo zapp 19
994.410488. Vamos aproveitar a
maré de sorte já que no concurso 2570 acertamos 14 pontos!

Os vereadores Josef Borges
(Solidariedade), Paulo Camolesi
(PDT) e Silvia Morales (PV) do
mandato coletivo ‘A Cidade É Sua’
participaram de reunião com a
promotora de Justiça Alexandra
Facciolli Matins, do Gaema PCJ
(Grupo de Atuação Especial de
Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba). O encontro aconteceu na
quinta-feira (14), e foi solicitado
por Camolesi e pela Associação dos
Moradores do Santa Rosa, que
está iniciando um projeto de permacultura no bairro e que também envolve coleta seletiva.
A experiência realizada pela
UNI-Artemis (União para o Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Artemis) no projeto de educação ambiental voltada para a
reciclagem realizada na comunidade também foi apresentada aos

participantes da reunião, que contou ainda com a presença da presidente da associação do Santa
Rosa, Marta Maria Rezende, e da
recicladora do bairro, Dora.
Os vereadores conheceram o
sistema da cooperativa “Juntos
Somos Fortes”, de Santa Bárbara
D’Oeste, e conversaram sobre a
eficiência do cooperativismo na
gestão dos resíduos sólidos. Em
Piracicaba, a “Cooperativa do
Reciclador Solidário” executa o
trabalho de triagem dos itens
destinados pela população.
Durante a reunião no Ministério Público, o vereador Paulo
Camolesi propôs a criação de uma
Frente Parlamentar para unir forças com a prefeitura visando ampliar a discussão sobre os resíduos sólidos, debater o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resí-

Divulgação

Encontro entre parlamentares e Grupo de Atuação Especial de Defesa
do Meio Ambiente abordou projeto de permacultura no bairro

duos Sólidos e as ações do cooperativismo, nesse trabalho que tem
sido a única fonte de renda para
diversos piracicabanos e que têm

um papel importante na destinação correta desses materiais, evitando o acumulo no aterro e beneficiando o meio ambiente.
Divulgação

1º DE AGOSTO
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) acompanhou nesta
segunda-feira (18) os trabalhos de poda de árvore sob
a passarela da rodovia SP304, no início da avenida 1°
de agosto, próximo à empresa Arcellor Mittal. O parlamentar foi autor de indicação endereçada à Sedema
(Secretaria Municipal de De-

fesa do Meio Ambiente) solicitando a remoção dos galhos das árvores, que reduziam a luminosidade e traziam insegurança à população que se utilizava da passarela e do ponto de ônibus.
Pompeo agradeceu ao secretário Alex Gama e aos funcionários "que fizeram um
ótimo trabalho", disse.
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A BASTECIMENTO

Butantan reconhece atuação do
Centro de Genômica Funcional
Desde 2020, Centro da USP em Piracicaba processou 50 mil testes PCR e
sequenciou 20 mil amostras de identificação de variantes do novo coronavírus
Desde o início da pandemia,
em 2020, o Centro de Genômica
Funcional Esalq/Cena realizou 50
mil testes PCR de Covid-19 e sequenciou 20 mil amostras para
identificação de variantes do novo
coronavírus. Esse trabalho envolveu esforços de uma equipe de 30
pessoas, entre estudantes de graduação, pós-graduação, funcionários e docentes da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq) e do Centro de
Energia Nuclear na Agricultura,
unidades da USP em Piracicaba.
Nesses dois anos, o Centro de
Genômica Funcional integrou a
rede de diagnóstico coordenada
pelo Instituto Butantan durante a
pandemia da Covid-19 no Brasil.
"Esse ciclo termina hoje, com êxito
e muita satisfação pelos serviços
que auxiliaram não somente a rede
coordenada pelo Butantan, mas
também o município de Piracicaba. Já tínhamos equipamentos
instalados para outros fins de
pesquisa e pudemos reverter para
um bem da nossa sociedade", comentou o professor Luiz Lehmann Coutinho, do departamento de Zootecnia da Esalq, um dos
coordenadores do projeto ao
lado da professora Tsai Siu Mui,
do Centro de Energia Nuclear
na Agricultura (Cena/USP).

Denise Guimarães

Centro de Genômica Funcional integrou a rede de diagnóstico coordenada
pelo Instituto Butantan durante a pandemia da Covid-19 no Brasil

Junto da professora Tsai, o
professor Coutinho descerrou uma
placa recebida pelo Instituto Butantan, instalada no Núcleo de Apoio
à Pesquisa de Biologia Celular e
Molecular na Agropecuária. Houve ainda entrega de certificados aos
pesquisadores que integraram a
equipe, muitos deles exercendo
esta tarefa de forma voluntária.
"Todo esse processo foi uma
oportunidade para que a Esalq e o
Cena trabalhassem em conjunto no

enfrentamento de um desafio para
a nossa cidade. Pudemos aplicar
nosso conhecimento de pesquisa de
forma transparente e assim colaboramos de forma rápida e eficaz
diante de uma emergência tão grande", apontou a professora Tsai.
VARIANTES - Apesar do
encerramento da rede do Butantan, o Centro de Genômica Funcional continua atuando no sequenciamento de novas variantes do Covid-19. "Seguimos rea-

lizando testes para o Hospital de
Fornecedores de Cana de Piracicaba, para prefeitura de Piracicaba e para a comunidade universitária", destacou Coutinho.
A nova preocupação agora é com
as novas variantes B4 e B5, já
detectadas no Estado de São
Paulo. "Elas são mais transmissíveis, estamos verificando um aumento no número de casos e por
isso continuamos a monitorálas", finaliza o docente da Esalq.

Vereador acompanha instalação
de lombadas em estradas rurais
A instalação de lombadas na
estrada José Francisco Perez
Gonzales (PIR 290), e na estrada
Alcides de Freitas (PIR 017/290)
foi acompanhada de perto pelo
vereador Josef Borges (Solidariedade) e que em uma das fiscalizações contou com a participação do presidente da Câmara, o
vereador Gilmar Rotta (PP).
Esses dispositivos de redução
de velocidade foram solicitados
pelos moradores das áreas rurais
do Congonhal e do Paredão Vermelho, no Distrito de Artemis.
“Encaminhei já no início do mandato as solicitações para a Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (Semuttran) e também
para a Secretaria Municipal Agricultura e Abastecimento (Sema). As
lombadas foram aprovadas e agora instaladas, trazendo mais segurança e reduzindo a poeira nas
áreas próximas às residências”,
afirmou o vereador Josef Borges.
Além desses dispositivos, moradores de outros trechos solicitaram a verificação para que mais
lombadas sejam instaladas em
trechos diferentes e distantes das

que foram colocadas. “Visitei e
conversei com moradores do
Congonhal e do Paredão Vermelho. O engenheiro da Semuttran,
Guilherme esteve nesses locais
comigo e avaliou que nesses trechos solicitados serão instaladas
lombadas, sim”, comentou Josef.
O vereador conversou com
Viviane e Felipe Beraldo, Irene Silva, no Congonhal. Já no Paredão
ele falou com Margarida Moraes e
com João Ribeiro. Margarida é favorável à lombada. Já Ribeiro foi
contrário às lombadas, mas entendeu o pedido dos moradores que
residem em frente à estrada que tem
tráfego intenso de caminhões de
transporte de cana e veículos.
Josef Borges ressalta ainda
que a Sema também vai instalar
pedregulhos nas áreas dessas
estradas que são próximas às
residências, para reduzir a poeira. “Essa ação também vai beneficiar os moradores, que todos os anos sofrem e muitos desenvolvem até problemas respiratórios nessa época do ano.
Todo apoio é importante para
minimizar o transtorno”, disse.

I NCÊNDIOS

Raízen realiza carreata
em Capivari e Rafard
Para ampliar o alcance das
ações de conscientização sobre os
incêndios em canaviais, a Raízen
iniciou neste mês sua campanha
de incentivo às boas práticas. Com
o mote “Quem ama a terra, não
chama o fogo”, a campanha reforça as medidas preventivas
adotadas pela empresa e mostra
como a sociedade pode contribuir
com pequenas mudanças no cotidiano, mas que são de extrema
importância para a saúde e segurança de todos. Buscando sensibilizar a população e informar os
cuidados necessários com as doenças respiratórias que ocorrem
neste período, amanhã, 20, a partir das 9h, a companhia passará
com uma carreata por Capivari e
Rafard. A ação contará com a participação das Prefeituras Municipais, além de associações e fornecedores de cana da companhia.
Anualmente, a Raízen realiza a campanha para reforçar a

conscientização quanto às ações
que auxiliam no enfrentamento
ao fogo, principalmente entre julho e setembro, por conta do período de estiagem e aumento na
propagação de focos em canaviais e matas. Para isso, a companhia, que tem 1,3 milhão de hectares de área agrícola e 31 parques de bioenergia ativos em quatro estados brasileiros (Goiás, São
Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul), conta com o apoio de
seus funcionários, parceiros, fornecedores e da sociedade civil.
Durante a campanha, será
feita a distribuição de materiais
impressos próximo aos parques
de bioenergia da empresa, além
de anúncios em rádios e disponibilização de cartilhas em escolas e comércios. A empresa convida a população a contribuir na
disseminação de dicas de segurança e práticas de prevenção
dentro e fora de suas operações.
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Em resposta a moção, DER
diz que analisa passarela
Divulgação

SOLIDARIEDADE

Oji Papéis doa 1,5 tonelada de
alimentos ao Fundo Social
Os organizadores, com tema “Copa do Mundo”, dividiram os participantes em
10 times, cada um com um capitão; fraldas geriátricas também foram arrecadadas

DER respondeu, via ofício, moção de apelo de Thiago Ribeiro, aprovada
no final do ano passado, e que pede passarela no Km 167 da SP-304

O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) enviou, no último dia 11, ofício à Câmara Municipal de Piracicaba, em resposta
à Moção de Apelo 252/2021, de autoria do vereador Thiago Ribeiro
(PSC), e que pedia ao ex-governador do Estado de São Paulo, João
Agripino da Costa Dória Júnior e
ao Superintendente do DER, Edson Caram, a instalação de passarela na rodovia Geraldo de Barros
(SP-304), na região do bairro Algodoal, próximo ao Km 167+200m,
na região onde está sendo construída uma nova loja de uma rede
atacadista de supermercados.
No texto da moção, o parlamentar solicitava a instalação de
passarela devido à alta velocidade desenvolvida por carros e
caminhões que por ali trafegam
e, também, porque as cidades de
São Pedro e de Águas de São Pedro recebem, aos finais de semana, milhares de visitantes, o
que aumenta ainda mais o fluxo da rodovia, já bastante intenso devido ao crescimento de
empreendimentos imobiliários e
novos loteamentos na região.
Além do mais, segundo o
vereador, o trecho em questão
possui pontos de parada de
ônibus em ambos os lados da
rodovia, o que também gera aumento no fluxo de pedestres que
cruzam a rodovia movimentada, todos os dias da semana.

Em resposta, o Departamento de Estradas de Rodagem, por
meio do Chefe de Gabinete da
Autarquia, Hugo Koga, informou mediante o ofício Sup/Ext434-28/06/2022, que "de ordem
do Superintendente, a informação da Divisão Regional de Rio
Claro – DR.13, é que a solicitação da instalação de uma passarela no local se encontra registrada no Departamento em
análise e que aguarda-se a oportunidade de recursos financeiros para o desenvolvimento do
respectivo projeto executivo, visando integra-la ao futuro programa de obras da Autarquia".
O vereador Thiago Ribeiro,
que visitou novamente o local nesta segunda-feira (18), reiterou a
necessidade da construção de uma
passarela em caráter de urgência,
pois a via continua fazendo vítimas fatais em atropelamentos.
“Desde o início do meu mandato, em 2021, estamos em busca
de uma solução junto às esferas
competentes. Já realizamos reuniões até mesmo com a concessionária que administra a rodovia, porém, este trecho está sob responsabilidade do DER. Em novembro,
apelamos ao ex-governador João
Dória e ao DER, buscando de vez
uma solução para os usuários que
necessitam todos os dias atravessar esse perigoso trecho de rodovia”, destacou o parlamentar.

A Oji Papéis Especiais entregou ontem, 18, ao Fundo
Social de Solidariedade de Piracicaba, 1,5 tonelada de alimentos e fraldas geriátricas, arrecadada durante a Campanha
Solidária Sipatma (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho e Meio Ambiente).
O número, um marco histórico para a empresa, foi alcançado graças ao envolvimento
dos colaboradores. Os organizadores da ação, com tema “Copa
do Mundo”, dividiram os participantes em 10 times, cada um
com um capitão. Cada arrecadação equivalia a uma quantidade de pontos e a equipe que
mais pontuasse seria a campeã.
A seleção do “Brasil” foi a

campeã, mas quem ganhou
mesmo foram os envolvidos.
“Criamos uma ação a fim de
engajar nosso time de forma a
criar um espírito de competitividade saudável, baseado em uma
de nossas competências: Colaboração e Iniciativa”, explicou a
gerente de RH Lúcia Rosalem.
“Quero agradecer aos funcionários da Oji Papéis pela maravilhosa campanha que fizeram. Essa iniciativa público-privada nos favorece demais, porque sem essa ajuda não temos
como doar tanto para as pessoas em situação de vulnerabilidade”, agradeceu a presidente do
Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba e primeira-dama do
município, Andréa Almeida.

Divulgação

Tatiane Stella (coordenadora do Banco de Alimentos); Cássia del
Tio Tonin (assistente social); e Andréa Almeida (presidente do FSS)

E SPORTIVO

Centro “Alfredo de Almeida Leite” será reformado
A Prefeitura Municipal de
Piracicaba comunicou, na última quinta-feira (14), a abertura de licitação para a reforma
do ginásio do Centro Esportivo
Municipal “Alfredo de Almeida
Leite”, localizado no bairro
Pauliceia. Segundo o Executivo,
o valor estimado da contratação é de R$167.648,20.
A solicitação da reforma foi
tema do ofício nº 202/22, assinado pelo presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), e encaminhado à Prefeitura em fevereiro deste
ano, após frequentadores do ginásio o procurarem em seu gabinete.
De acordo com os muníci-

pes, a cozinha, a sala de materiais e os vestiários estão com
infiltrações, o que causa mau
cheiro e mofo, podendo ocorrer problemas de saúde.
Além de problemas com infiltração, eles também relatam que o
alambrado e as portas dos banheiros precisam de reparos, e que o
teto do centro esportivo possui
goteiras que caem na quadra e
atrapalham a prática de esportes,
o que já ocasionou acidentes.
Segundo a Prefeitura, a
empresa responsável terá um
prazo máximo de 120 dias
para a execução dos serviços,
a contar da data de emissão
da Ordem de Serviço (OS).

Divulgação

Comunicado foi feito pela Prefeitura na última quinta-feira
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Memorial Metropolitano de Piracicaba
A Abil Grupo Unidas e o Grupo Bom Jesus inauguraram, recentemente, o "Memorial Metropolitano de Piracicaba", Crematório Humano e Pet.
O novo empreendimento possui também salas de velório, salão nobre para cerimônias póstumas, espaço pet e um amplo estacionamento.
Empresários dos setores funerário, clínicas veterinárias, autoridades, parceiros e amigos, estiveram presentes para conhecer os 10.000m2 de
área, com 3.000m2 de construção assinado pela Kraide Engenharia, localizado na Rua Cajobí, 326, Parque Continental (Chicó), Piracicaba,
São Paulo. Contato 19 3382-5292. Atendimento de segunda-feira a domingo das 8h às 20hs.
Texto: Marcelo Oliveira; Fotos: Paulo Vallido; Edição: Luiz Pereira Neto)

Diretores e autoridades

Achile Alesina, Gabriel Ferrato e Carlos Longatto

Achile Alesina

Alcides Burckarte, Dirlei Baccili, Gilson Baccili e Carlos Longatto

Alcides Burckarte Jr.

Alcides Burckarte Jr., Bruno Cappelletti, Evandro Zocca,
Euvaldo Zocca e Carlos Longatto

Bruno Cappelletti, Mateus Zocca, Matheus Burckarte
e Marcelo Razera

Carlos Longatto

Carlos Longatto e Euvaldo Zocca

Carlos Longatto, Euvaldo Zocca e Marcelo Razera

Carlos Longatto e Karla Longatto

Desencerramento da placa de inauguração

Dirlei Baccili, Luiz Claudio Araujo, Claudio Fioravanti
e Carlos Longatto

Edgar Gaspar, Carlos Longatto, Roberto Morais,
Gilmar Rotta e José Coral

Empresarios (as) do setor funerário

Euvaldo Zocca

Fachada principal

Gabriel Ferrato

Gilmar Rotta

Gilmar Rotta, Euvaldo Zocca, Roberto Moraes,
Gabriel Ferrato e Carlos Longatto

José Coral e Carlos Longatto

Liliane, Evandro Zocca, Livia Xavier, Mateus Filho, Euvaldo,
Nira Zocca, Eliel, Camila Xavier, Mateus e Ariane Zocca

Rodrigo Santos, José Coral, Edgard Gaspar, Euvaldo Zocca,
Jorge Aversa e Carlos Longatto

Matheus, Caroline, Rita, Alcides Burckarte Jr,
Camila e Bruno Cappelletti

Nido, Guilherme Izatto, Tozé Izatto e Carlos Longatto

Marcelo Kraide, Carlos Longatto e Ricardo Kraide

Sala de velório

Sala de velório

Salão nobre cerimônias funebres

Placa de inauguração
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S OLIDÁRIO

Mandato coletivo participa
de 4º Campeonato de Skate
Divulgação

P ARQUE

Vereador propõe construção
de nova via na Rua do Porto
A proposta do vereador é que seja construída uma segunda via, entre a Avenida Dr.
Paulo de Moraes e a Avenida Beira Rio, para que a mão dupla retorne efetivamente

Evento reuniu cerca de mil pessoas na Rua do Porto no domingo (17)

Aconteceu neste domingo
(17) no Skatepark da Rua do Porto, o 4º Campeonato de Skate
Solidário, que contou com o
apoio do Mandato Coletivo “A
Cidade é Sua” (PV), da SELAM
– Secretaria de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras e outros
apoiadores que colaboraram
com a realização do evento.
Com a organização da própria
comunidade dos skatistas da Rua
do Porto, em especial os idealizadores Junior Buiu, Rodrigo Bigga
e Daniel Renci, o evento contou
com a presença de aproximadamente mil pessoas, que acompanharam as manobras das categorias iniciante, amador, best-trick e categoria old-school, além
de diversas atrações musicais
como Fraternidade Recordsas e
as bandas Roiava e AZEDOOM.
Em avaliação do campeonato, um dos organizadores, Daniel Renci ressaltou a relevância do
apoio do Poder Público para o
fortalecimento das ações de incentivo ao esporte, e agradeceu
a equipe do Mandato Coletivo
pelas contribuições neste evento
e demais demandas do segmento, e também elogiou o Secretário de Esportes, Hermes Ferreira
Balbino, pela solicitude e atenção
ao movimento do skate.
O assessor parlamentar Pablo
Carajol, em sua fala no evento,
lembrou da importância cultural

e histórica da pista de skate da
Rua do Porto, que completa 30
anos de existência, bem como chamou atenção para as outras 6 pistas do Município, que necessitam
de manutenção e reformas.
Durante as inscrições foram arrecadados aproximadamente 100kg de alimentos não
perecíveis, como campanha de
solidariedade. Os alimentos serão distribuídos para pessoas
em situação de extrema miséria, como moradores de rua.
Segundo Junior Buiu, um
dos idealizadores do evento, o
principal objetivo do campeonato é a solidariedade e união entre os skatistas. Ele esclareceu
que a comunidade do skate sofre muito na busca de premiações pelo fato de todos os prêmios serem doados e, no momento
de crise que estamos vivendo, é
mais difícil os lojistas e fabricantes doarem materiais e peças de
skate. O evento não tem fim lucrativo e só ocorreu graças aos
apoiadores que disponibilizaram
os prêmios, aos quais agradeceu.
O campeonato, mais do que
favorecer a prática do skate,
dando oportunidades e visibilidade para os esportistas, simboliza a mobilização do movimento sociocultural e da comunidade skatista, que se utiliza
deste espaço público e luta pela
sua continuidade e melhoria.

A necessidade de mão dupla
na avenida Alidor Pecorari, localizada no Parque da Rua do
Porto, motivou o vereador Aldisa Vieira Marques (Cidadania),
Paraná, a encaminhar uma indicação ao Executivo, solicitando um estudo para que a avenida volte a ter duas direções.
De acordo com Paraná, os
usuários da via solicitam a mudança porque os motoristas têm
dificuldades para efetuar o retorno, já que para voltar ao início da avenida é necessário
passar pela rua Antônio Corrêa
Barbosa (rua da prefeitura).
“Solicitei esse estudo para beneficiar a comunidade, princi-

palmente os turistas que utilizam a Rua do Porto”, afirmou.
A proposta do vereador é
que seja construída uma segunda via, entre a Avenida Dr.
Paulo de Moraes e a Avenida
Beira Rio, para que a mão dupla retorne efetivamente.
O vereador relatou que, além
de encaminhar a indicação 2061/
22, já conversou com o Executivo
sobre a proposta. “Já conversei
com o prefeito, ele falou que era
uma ótima ideia e que está junto
conosco nesse projeto. A Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) já está ciente que nós
vamos conversar com eles”, disse.

Assessoria Parlamentar

Paraná encaminhou uma proposta ao Executivo para avaliação

D EMANDAS

Vereador participa de reuniões com secretários municipais
O vereador Paulo Henrique,
na manhã de sexta-feira (15),
participou de reunião com o secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano e falou sobre a implantação de uma equipe de USF
(Unidade de Saúde da Família)
na região do Parque Orlanda.
Durante o encontro, ele
também falou sobre verbas federais enviadas ao município, por
meio de emendas parlamentares,
no valor de R$ 1,250 milhão.
Na sequência, reuniu-se com
o secretário municipal de Defesa
do Meio Ambiente, Alex Gama Sal-

vaia, e falou sobre iluminação em
praças públicas e equipamentos de
academia ao ar livre. Ainda na
manhã desta sexta, Paulo Henrique também participou de reunião
com o secretário municipal de Governo, Carlos Beltrame, e pediu
atenção e apoio ao evento de Curso
de Pilotagem Segura e Baixa Velocidade e Técnicas Americanas de
Moto Habilidade, que será realizado no dia 28 de agosto de 2022.
Todos os secretários demonstraram apoio à Campanha
de Combate à Pedofilia, que é
organizada pelo vereador.

Assessoria Parlamentar

Paulo Henrique reuniu-se na sexta-feira (15) com os secretários
municipais de Saúde, de Defesa do Meio Ambiente e de Governo

C AP
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CEPP/Fumep conclui treinamento a funcionários da Marth Engenharia
Depois de 36 horas/aulas,
ministradas semanalmente no
período de 07 de abril a 07 de
julho nos laboratórios de informática da FUMEP, oito funcionários da Marth Engenharia
Ltda, empresa especializada em
projetos estruturais da construção civil, participaram do treinamento direcionado pelo CEPP/
FUMEP- Centro de Educação Profissional de Piracicaba para habilitação de utilização do software
Autodesk Revit Architecture.
“Trata-se de avançada ferramenta utilizada para o desenvolvimento de projetos através
de maquetes digitais, permitindo a modelagem paramétrica de
informações em 3D, por meio da
abordagem denominada mode-

lagem das informações de construção (Building Information
Modeling – BIM)”, disse Cláudio Gimenes, engenheiro que
conduziu o treinamento.
Ele explica que, de forma
bem específica, o curso trouxe
aspectos de aplicabilidade prática da execução de projetos estruturais na construção civil, a
exemplo da montagem de mo-

delos para vigas, lajes, pilares,
escadas, fundações e reservatórios, entre outros elementos.
Segundo Gimenes, os alunos
foram bastante assíduos às aulas
e finalizaram o curso com muito
entusiasmo. “Eles notaram claramente a possibilidade que o curso
oferece de promover agilidade e
eficácia de operacionalização na
execução dos projetos realizados

pela empresa, o que valoriza ainda
mais o profissional”, considerou.
Opinião semelhante tem
Salvador Domingos Marth, proprietário da empresa. “Precisamos promover a constante capacitação de nossos funcionários para que possam acompanhar
e atuar com qualidade e eficiência em meio a tantas e constantes mudanças”, considerou.
Divulgação

Oito funcionários da Marth Engenharia participaram do curso
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Moradores cobram solução
para retorno de esgoto

Moção de aplausos reconhece
cabo por salvamento de bebê
Guilherme Leite

De acordo com o líder comunitário Edvaldo Carvalho, o problema
acontece há mais de um ano, em um trecho de dois quarteirões da rua
Moradores da rua Godofredo Bulhões, no bairro Jardim Tatuapé, cobraram soluções para o
problema do retorno de esgoto no
interior das residências, que tem
causado muitos transtornos. A
reivindicação foi apresentada nesta segunda-feira (18) aos técnicos
da empresa Mirante, responsável
pelo serviço de saneamento em Piracicaba, e para o presidente do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), Maurício André Marques de Oliveira, que estiveram
no local por intermédio do vereador Anilton Rissato (Patriota).
O parlamentar disse que visitou o local na semana passada,
quando o esgoto estava vazando
nas garagens e se acumulando nas
residências. O problema é que a
rede passa nas calçadas dos dois
lados da via. Além disso, a tubulação é muito antiga, com mais
de 40 anos, e está instalada em
grande profundidade, o que dificulta o acesso para manutenções.
De acordo com o líder comunitário Edvaldo Carvalho, o problema acontece há mais de um
ano, em um trecho de dois quar-

teirões da rua. “Não dá para suportar mais”, relatou. “A Mirante veio várias vezes aqui e não
resolveu o problema porque a
rede é muito antiga e está muito
profunda. Por isso, estamos solicitando a troca da rede”.
Ele disse que, quando ocorrem os transbordamentos, o esgoto fica na rua, o que causa mau
cheiro e incômodo aos moradores. Em uma das casas, foi necessário abrir uma valeta na lateral
para que o esgoto escoasse pela
calçada até a sarjeta, para não
invadir os cômodos. Alguns moradores precisaram quebrar os
pisos para procurar a tubulação e
outros sofrem com a umidade nas
paredes. Segundo os moradores,
o problema ocorre mesmo em períodos de estiagem, como agora,
mas fica pior quando chove.
O presidente do Semae disse
que vai convocar uma reunião com
os representantes da Mirante para
avaliar os custos do projeto de substituição da rede de esgoto no local.
Os técnicos da concessionária adiantaram que será necessário um
empenho conjunto dos moradores,

Assessoria Parlamentar

Proposta de Acácio Godoy homenageia o PM Nelson Moraes Júnior

Rissato reuniu moradores, técnicos da Mirante e o presidente do Semae

que precisam providenciar a instalação das caixas de inspeção em
todos os imóveis para que sejam
conectadas à nova rede que será
instalada na rua, para desativação
da rede que está nas calçadas.
A Mirante e o Semae deverão
promover uma reunião com os
moradores, nos próximos dias, com
o objetivo de explicar a importância de instalar as caixas de inspeção para que o problema seja resol-

vido e de orientá-los sobre os padrões desses equipamentos. “É importante essa boa relação. Todos
estão aqui à disposição para resolver o problema”, salientou o vereador Anilton Rissato (Patriota). “Vai
depender agora dos moradores resolverem o problema das caixas de
inspeção para a Mirante dar andamento nas melhorias e dar sequência ao projeto de instalação da rede
de esgoto de forma correta”.

C ÂMARA

Lista de WhatsApp oferece informações sobre eventos
A Câmara Municipal de
Piracicaba mantém uma lista
de transmissão pelo WhatsApp – aplicativo de troca de
mensagens – para divulgar os
eventos do Legislativo em que
a população pode participar
presencialmente ou ainda assistir pela TV Câmara. A divulgação é parte do programa
Parlamento Aberto, voltado à

melhoria da transparência e
participação popular da Casa.
Para se inscrever, é só clicar
no link que está no topo do site
oficial da Câmara, onde o usuário
será direcionado a preencher com
nome completo e telefone. Depois
deste cadastro, a equipe da Câmara enviará uma mensagem de
boas-vindas, onde orientará o o
telefone do Parlamento Aberto.

“Como trabalhamos com listas de transmissão, as regras para
que o cadastrado possa receber o
nosso conteúdo, segundo a própria plataforma, é ter o telefone
registrado em sua lista de contatos”, explica Erich Vallim Vicente,
jornalista do Departamento de
Comunicação da Câmara e responsável por gerenciar a lista.
As informações encami-

nhadas são a respeito às reuniões ordinárias e extraordinárias da Casa, assim como reuniões públicas, e também os programas da TV Câmara, como
Câmara Convida e Jornal da Câmara. “O nosso objetivo é manter a população informada sobre
o que acontece na Casa e os momentos em que ela pode participar”, acrescenta o jornalista.

Em cerimônia realizada na
tarde de sexta-feira (15), no Salão Nobre "Helly de Campos Melges", a Câmara Municipal de Piracicaba, por intermédio do vereador Acácio Godoy (PP), entregou a Nelson Moraes Souza Júnior, Cabo da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, uma moção
de aplausos em reconhecimento
à ação PM que, no dia 15 de dezembro do ano passado, salvou
uma bebê de 10 dias que havia
engasgado com leite materno.
O salvamento, de acordo com
o texto da moção 112/2022, foi realizado na sede do próprio Comando de Policiamento do Interior
(CPI) 9, no bairro Algodoal, pois
os pais da bebê, ao verificarem que
não conseguiriam ajuda-la, buscaram a ajuda da corporação.
"Chegando lá, o casal e a criança foram recebidos pelo cabo
da PM Nelson Moraes Souza Júnior, que de pronto tomou a criança nos braços e iniciou a manobra Heimllicht", diz a propositura, que ainda explica que o
procedimento busca, por meio
da tração abdominal do da pessoa engasgada, desobstruir as
vias respiratórias superiores.
O autor da homenagem,
Acácio Godoy, agradeceu ao
Cabo e aos diversos oficiais e
representantes da Polícia Militar presentes à cerimônia e ressaltou o comprometimento e
preparo da corporação para
atuar em situações como essa:

"O senso comum não tem
ideia do que é o trabalho da Polícia Militar, e tende a reduzir a
efetividade das nossas forças de
segurança ao trabalho ostensivo de combate ao crime quando, na verdade, nós temos ações
de formação de crianças e jovens nas escolas, ações de orientação ao comércio e à população em geral e muitos outros trabalhos, como por exemplo o realizada nesta ação que hoje homenageamos", disse o parlamentar.
Ele ainda acrescentou que,
como genitor de uma crianças
de três anos e meio, sabe "da
emoção que aqueles pais tiveram ao se dirigirem a você e
encontrarem socorro".
Nelson Moraes Souza Júnior
agradeceu a honraria e a presença
de seus familiares e companheiros
de farda: "agradeço a presença de
todos vocês. Também agradeço a
Deus. Se não fosse ele, essa homenagem não existiria. A Polícia Militar é grande, com o pessoal que está
na ativa e com os veteranos. E tudo
é Deus na nossa vida. Foi ele quem
conseguiu isso para mim, para nós
e para a Polícia Militar. Fico muito
grato", disse após receber o quadro
alusivo à moção de aplausos.
Também participaram da cerimônia o comandante do CPI-9,
Coronel Willians de Cerqueira
Leite Martins, o deputado estadual Alex de Madureira (PL) e o
presidente da Câmara Municipal
de São Pedro, Dú Sorocaba (PL).

P ARQUE

Quilombo Corumbataí precisa
de escada e rampa de acesso
Assessoria Parlamentar

Indicação 1996/2022 busca tornar mais acessível
o Parque Histórico Quilombo Corumbataí

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) solicitou à Prefeitura
a construção de escada e rampa
de acesso com corrimão no Parque Histórico Quilombo Corumbataí, localizado no bairro Santa
Terezinha. O local é próximo a
ponto de ônibus, supermercado
e conveniências, apresentando,
assim, alto fluxo de pessoas.
O pedido está expresso na indicação 1996/2022, e foi solicitado por moradores que entraram

em contato com o parlamentar
pedindo providências. A instalação da escada e rampa com corrimão é uma maneira de garantir
acessibilidade para pessoas com
deficiência, idosos e mães com
carrinhos de bebê, já que o local
concentra grande fluxo de pedestres. Além de trazer acessibilidade, evitará acidentes que podem
ser causados pelo piso escorregadio. "Essa conquista trará grandes benefícios a todos", destacou.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

USADOS PARA VENDER

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.
------------------------------------------

- 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

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.
------------------------------------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial - Registro de Preços nº 49/2022 - Processo: 1304/2022 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - Início da Sessão Pública: 01/08/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal
de Turismo, sito a Rua General Osório, N° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 18 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Pregão Presencial 09/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES.
Data da Sessão Pública: 28 de julho de 2022. Horário de Início da Sessão Pública:
10:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº
37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo. O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos interessados, que no
local, data e horário indicados, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES. O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado ou através
do site do SAAESP (www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção "Licitações" na página
principal. Não serão enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 15
de julho de 2022. DANILO DE ALBUQUERQUE Diretor Presidente do SAAESP
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba
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FALECIMENTOS
SRA. LYDIA SPOLIDORIO faleceu
dia 16 p.p., nesta cidade, contava
92 anos, filha dos finados Sr. Fioravante Spolidorio e da Sra. Giuseppina Marreta. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16 p.p., às
16h30 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JERONIMO ROSA DE ALMEIDA faleceu dia 16 p.p., na cidade
de Rio das Pedras/SP, contava 88
anos, filho dos finados Sr. Antonio Rosa de Almeida e da Sra. Arminda Maria de Jesus; deixa os
filhos: Ezequiel Moraes de Almeida; Zeneide Moraes de Almeida;
Joel Moraes de Almeida; Leoni
Moraes de Almeida; Claudemir
Moraes de Almeida; Lucineia Moraes de Almeida; Sidnei Moraes
de Almeida; Eli Moraes de Almeida; Daniel Moraes de Almeida; Ariel Moraes de Almeida e Izaias
Moraes de Almeida. Deixa netos,
bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16 p.p.,
às 16h00 do Velório Municipal da
cidade de Rio das Pedras/SP para
o Cemitério Municipal da cidade de
Mombuca/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. OLGA BATOCCHIO FERMINO faleceu dia 16 p.p., nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Angelo Batocchio e da Sra.
Alexandrina Turqui, era viúva do Sr.
Jose Fermino; deixa os filhos: Jose
Roberto Fermino, casado com a
Sra. Magali Abel, ambos falecidos;
Luiz Alberto Fermino, casado com a
Sra. Jocimara Aparecida Gomes
Ragogna; Carlos Sergio Fermino,
casado com a Sra. Neydir Felipe
Fermino; Edson Aparecido Fermino;
Eduardo Angelo Fermino, casado
com a Sra. Beatriz Henrique Fermino e Denilson Fernando Fermino, já
falecido, deixando viúva a Sra. Cibele Fermino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30
do Velório da Saudade, sala “07”,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JULIETA TEIXEIRA DA CRUZ
faleceu dia 16 p.p., nesta cidade,
contava 89 anos, filha dos finados Sr. Braz Teixeira Filho e da
Sra. Rosa Ribeiro, era viúva do Sr.
Adriano da Cruz; deixa os filhos:
Maria Aparecida Cruz Iatauro, casada com o Sr. Jorge Luiz Iatauro;

Marisa de Fatima Cruz e Jose Florindo da Cruz, casado com a Sra.
Ana Maria Pandolfo da Cruz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala “C”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Sr. Carlos Eduardo Gaiad; Erico
Melchior; Edineia Melchior; Edwilson
Melchior; Eunice Melchior Simione,
casada com o Sr. Jose Fernando
Simione e Fernando Melchior. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem, às
09h30 no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

com o Sr. Adilson Jardim dos Santos; Marcos Roberto Rache e Graziela Rache Dobelli, casada com o
Sr. Claudio Dobelli. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ELVIRA CAMPEÃO
FERRAZ faleceu dia 16 p.p., nesta cidade, contava 66 anos, filha
dos finados Sr. Jose Campeão Filho e da Sra. Antonia Pellegrinotti
Campeão, era casada com o Sr.
Moises Ferraz; deixa os filhos:
Daniela Aparecida Ferraz Feitosa,
casada com o Sr. Joaquim Feitosa
Lima; Debora de Fatima Ferraz
Souza, já falecida, deixando viúvo o Sr. Olivaldo de Souza, Roberson Moises Ferraz e Daiene Ferraz, já falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 15h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. WILSON DE PAULA NEVES
faleceu dia 16 p.p., nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos finados Sr. Jose Lino das Neves e da
Sra. Benedita de Paula Neves, era
casado com a Sra. Celia Romanini Neves; deixa o filho: Fernando
Romanini Neves, casado com o Sr.
Rafael Carlos Trevisan dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “02” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ANTONIO STENGLE FILHO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos
finados Sr. Jose Antonio Stengle e
da Sra. Maria do Prado Stengle, era
casado com a Sra. Leontina Gomes de Oliveira Vasconcellos
Stengle. Deixa cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
02, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA THERESINHA BROIO
ARTHUR faleceu dia 16 p.p., nesta cidade, contava 85 anos, filha
dos finados Sr. Vicente Broio e da
Sra. Annunciata Bertolini, era casada com o Sr. Decio Arthur; deixa os filhos: Reginaldo Antonio
Arthur, casado com a Sra. Aparecida Luiza de Fatima Antonioli Arthur; Osmair Arthur, casado com a
Sra. Rosana de Cassia Proiete Arthur; Lucia Regina Arthur Borges,
casada com o Sr. Luis Roberto
Borges; Fernando Arthur, casado
com a Sra. Lucimara Sandalo Arthur e Lucilene Theresinha Arthur
Proeti, casada com o Sr. Vanderlei
Proeti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório da Saudade, sala 05, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LOURDES MANTOAN MELCHIOR faleceu dia 16 p.p., nesta
cidade, contava 85 anos, filha dos
finados Sr. Paulo Mantoan e da Sra.
Virginia Pardi, era viúva do Sr. Aparecido Melchior; deixa os filhos: Edina Melchior Moreno, casada com o
Sr. Jose Moreno Esquerro; Edson
Aparecido Melchior, já falecido; Elenice Melchior Gaiad, casada com o

SR. JOÃO ANTONIO DE SIQUEIRA NETO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho
dos finados Sr. Benedicto Luiz de
Siqueira e da Sra. Elza Theresinha Soave de Siqueira, era casado com a Sra. Ligia Aparecida
Dona de Siqueira; deixa os filhos:
Felipe Dona de Siqueira, casado
com a Sra. Magda Andrea Tessner e Katia Dona de Siqueira, casada com o Sr. Pedro Henrique Previtali. Deixa demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada anteontem, tendo saído o féretro às 18h00 da sala “Diamante” do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ EDUARDO ALVES DE
ALBUQUERQUE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos,
filho dos finados Sr. Pedro Teles
de Albuquerque e da Sra. Edy Alves Albuquerque, era viúvo da Sra.
Lenise Brein Albuquerque. Deixa
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às
15h30 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CLAUDIO JOSE RACHE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr.
Emilio Rache e da Sra. Clementina
Chitolina Rache, era casado com
a Sra. Neusa Abibi Rache; deixa
os filhos: Leticia Rache, casada

SR. JOSE DO CARMO SIPRIANO
DA SILVEIRA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 61 anos,
filho do Sr. Dalton da Silveira, já
falecido e de Sra. Adelaide Cypriano da Silveira. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h30
do Velório da Saudade, sala 04,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ODILON SIQUEIRA faleceu
ontem, na cidade de São Pedro/
SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Paulo Antonio Siqueira
e da Sra. Iria Delicio de Siqueira,
era casado com a Sra. Doralice
Carrara Siqueira; deixa os filhos:
Paulo Jose Siqueira (In Memorian); Odilon Reinaldo Siqueira, casado com a Sra. Elaine Cristina
Faber e Iriana Aparecida Siqueira
Lajes, casada com o Sr. Jose
Maria Lajes. Deixa irmãos, netos,
bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial
de São Pedro/SP para o Cemitério
Municipal da Saudade de São Pedro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUCIANO COSTA CORREIA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Jesuino
de Deus Correia e da Sra. Cleonice Costa Correia, era casado com
a Sra. Elaine Priscila de Oliveira;

deixa o filho: Nicolas Gonzaça Correia. Deixa demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “Diamante” do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SIDNEY DE ALMEIDA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 62
anos, filho dos finados Sr. Antonio de Almeida e da Sra. Isabel
Chuveges de Almeida. Deixa irmãs,
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
SR. EVERSON LUIZ RODRIGUES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 39 anos, filho da Sra.
Laura Rodrigues; deixa as filhas:
Evilin Rodrigues e Fernanda Rodrigues. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo 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. PEDRO JOSE ANTONIO DE
CARDOSO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 70 anos, filho dos
finados Sr. Domiciano Antonio Cardoso e da Sra. Maria Antonia de
Oliveira, era casado com a Sra. Osmarina Domingas da Silva Cardoso; deixa os filhos: Alessandra
Cardoso; Alexandre Cardoso, casado com a Sra. Adriana Regina da
Silva Cardoso e Luciana Cardoso,
casada com o Sr. Aroldo Francisco
Lopes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 16h30 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MAURICIO ALEXANDRE SILVA faleceu dia 16, nesta cidade,
contava 46 anos, filho do Sr. Jose
Gumercindo Silva e da Sra. Maria
Cecilia Silva, já falecida, era casado com a Sra. Mirela Cristina Fidelis Silva; deixa as filhas: Marina
Fidelis Silva e Mayara Fidelis Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 16, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
04 para o Cemitério Municipal da

Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. PATRICIA DAIANE RAIMUNDO faleceu dia 16, nesta cidade, contava 38 anos, filha do
Sr. Jose Antonio Raimundo e da
Sra. Onelia Nunes Lourenço, deixa a filha: Adriele Anatalia Raimundo Oliveira. Deixa irmãs, demais
familaires e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 17, saindo
o féretro às 09h00 da sala “01”
do Velório Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ASSUNTA ORLANDO
DE CARVALHO faleceu dia 16, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos
finados Sr. Vitorio Orlando e da Sra.
Catarina Zanoni, era viúva do Sr.
Jose Aparecido de Carvalho, deixa
os filhos: Valdir de Carvalho, casado com a Sra. Neusa Aparecida
Zanola; Ilto de Carvalho e Nivaldo
de Carvalho. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 16, tendo
saído o féretro às 16h00 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. NELSON DE SOUZA faleceu
dia 16, nesta cidade, contava 69
anos, filho dos finados Sr. Hylton
de Souza e da Sra. Arminda dos
Santos Souza, era casado com a
Sra. Rosemari Pacheco de Souza;
deixa os filhos: Marcelo; Cristiano; Tatiana; Luciano; Leticia e Melissa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 16, 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. CINIRA CAROLINA POPPIN
DE OLIVEIRA faleceu dia 16, nesta cidade, contava 73 anos, filha
dos finados Sr. Luiz Poppin e da
Sra. Ines Reimão Saes, era viúva
do Sr. Antonio Sergio Gomes de
Oliveira; deixa a filha: Camila Raquel Poppin de Oliveira Valerio, casada com o Sr. Luis Gustavo Valerio. Deixa neto, irmão, sobrinhas,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia 16,
tendo saído o féretro às 16h30 da
sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. CLELIO DE OLIVEIRA faleceu
dia 16 pp na cidade de Piracicaba,
aos 60 anos de idade e era casado
com a Sra. Rosimeire do Carmo Teato Oliveira. Era filho do Sr. Hélio
de Oliveira e da Sra. Carmelia Batista da Silva Oliveira, ambos falecidos. Deixou os filhos: Jefferson
Alan de Oliveira e Jackson Willian
de Oliveira casado com Tabita Elisama da Silva Souza. O seu corpo
foi transladado para a cidade de
Capivari e o seu sepultamento deuse anteontem as 16:00, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
PROFª ANELIS VERZA PIOVESAN
faleceu dia 16 pp na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade e
era viúva do Sr. Dirceu Piovesan.
Era filha do Sr. Luiz Versa e da
Sra. Amélia Versa, falecidos. Deixa o filho: Icaro Piovesan casado
com Natacha Briganti Piovesan.
Deixa também 02 netos. O seu sepultamento deu-se anteontem as
10:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição - sala B, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JUSTINA RODRIGUES DOS
SANTOS faleceu dia 16 pp na cidade de Piracicaba aos 77 anos de
idade e era viúva do Sr. José Lemes Baltazar. Era filha do Sr. Conrado Rodrigues dos Santos e Sra
Eernestina Venceslau dos Santos.
Deixa os filhos: José Carlos Rodrigues Lemes, falecido casado com
Arlinda Tiago Amorim, Renato Alexandre Rodrigues Lemes casado
com Sueli Aparecida de Almeida
Lemes, Paulo Roberto Rodrigues
Lemes, Jefferson Rodrigues Lemes
casado com Eidi Souza Lemes, Luciano Henrique Rodrigues Lemes,
Lucelia Rodrigues Lemes, Fernando Rodrigues Lemes casado com
Michele Ernandes, Sonia Maria Rodrigues Lemes casada com Evanil
Benedito Francisco, Sueli Aparecida Lemes e Edivanete Rodrigues
|Gomes. Deixa ainda netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O
sepultamento deu-se anteontem às
10:00hs, saindo a urna mortuária do
Velório Vila Rezende - sala 02, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. BENEDITA PEREIRA RIBEIRO
faleceu dia 16 pp na cidade de Piracicaba aos 96 anos de idade e era
viúva do Sr. Antonio Ribeiro Maciel.
Era filha do Sr. Jose Francisco Pereira e Sra. Luiza Maria do Rosário,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Mario Oscalis Ribeiro, Edna Maria
Ribeiro do Amaral e Santo de Jesus
Ribeiro Maciel (já falecido). Deixa
ainda netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
o Cemitério Municipal de Guaianás,
onde o seu sepultamento deu-se as
10:30 hs, em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. AGENOR SILVEIRA LEITE faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era

casado com a Sra. Terezinha Romani Leite. Era filho do Sr. Francisco Silveira Leite e da Sra. Izolina
Leite de Toledo, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Sandra Heloisa
Silveira Leite, Sonia Mirian Silveira
Leite e Selmo Leandro Silveira Leite. Deixa netos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deuse anteontem as 16:30, 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)
SR. LUIZ CARLOS PEDROZO DE
CARVALHO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba aos 66 anos
de idade e era filho do Sr. Angelo
Pedrozo de Carvalho e da Sra. Oscarlina Correa de Carvalho, falecidos. Deixa os filhos: Fernanda Pedrozo de Carvalho casada com
Marcelo Delamutta e Luiz Carlos Pedrozo de Carvalho Junior casado
com Larissa Priscila de Araujo Carvalho. Deixa também 02 netos. O
seu sepultamento deu-se anteontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório municipal de
Vila Rezende - sala 03, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ALICE DA SILVA ZANUZZI
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e
era viúva do Sr. Angelo Zanuzzi.
Era filha do Sr. Luiz Candido da Silva e da Sra. Angelina Maria da Silva, ambos falecidos. Deixa os filhos: Angela Aparecida Zanuzzi
Remistico casada com Paulo Felicio
Remistico, José Roberto Zanuzzi
casado com Sandra Aparecida da
Silva Zanuzzi, Leonice Aparecida
Zanuzzi dos Santos, já falecida e
Maria Luisa Zanuzzi Vicente casada com Antonio Carlos Vicente.
Deixa 08 netos, 01 bisneta e demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se ontem às 14:00hs,
saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 03, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA MARQUES DE
SOUSA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 93 anos
de idade e era viúva do Sr. Manoel
Basilio de Sousa. Era filha do Sr.
Antonio Marques de Siqueira e da
Sra. Luiza Marques de Carvalho,
ambos falecidos. Deixou os filhos:
Jose Roberto de Sousa casado com
Maria da Conceição V. De Sousa;
Maria do Socorro Sousa Trevisan
casada com Paulo Trevisan; João
Carlos de Sousa; Judas Tadeu de
Sousa; Paulo Marques de Sousa
casado com Marcia. Deixa netos,
bisneta e demais parentes. A sua
cerimônia de Cremação deu-se
ontem às 14:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório Rubi do Memorial Metropolitano de Piracicaba,
onde posteriormente foi cremado.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO SOARES DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e era
casado com a Sra. Nair Marques
Coelho.Era filho do Sr. Lauderes

Soares da Silva e da Sra. Joanna
Soares da Silva, falecidos. Deixa os
filhos: Ondina; Antonio Luiz; Moacir; Claudemir e Adriana. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório municipal de
Vila Rezende - sala 01, seguindo
para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NORMELIA HYPPOLITO LIBARDI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 93 anos de
idade e era viúva do Sr. Decio
Libardi.Era filha do Sr. Paschoal
Hyppolito e da Sra. Antonia Morgan, falecidos. Deixa os filhos: Oscar Libardi, já falecido foi casado
com Vanderli Aparecida Zatarin; Osvaldir Libardi casado com Jussara
Maria A. N. Libardi; Oiris Antonio Libardi casado com Ana Tercilia Bonato Libardi; Marcia Antonia Libardi
casada com Antonio Luis Bernardi.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O sepultamento deuse ontem às 10:30hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da
Ressurreição sala - C, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. RENATA VALERIA MAISTRO
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e
era filha do finado Sr. Leonisio Maistro e da Sra. Gessy Scarazzatti
Maistro. Deixou o filho: João Vitor
Maistro.Deixa ainda demais parentes. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 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)
SRA. ARACI OLIVEIRA MARIANO
FURLAN faleceu ontem na cidade
de Piracicaba aos 88 anos de idade
e era viuva do Sr. Antonio Oracy
Furlan.Era filha do Sr. Salvador Mariano e da Sra Isalina de Oliveira,
ambos falecidos.Deixa parentes e
amigos. O sepultamento deu-se ontem às 16:30hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da
Ressureição - sala C, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. HÉLIO TEIXEIRA DE FREITAS
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 62 anos de idade e era
casado com a Sra. Cristina Ribeiro Barros. Era filho do Sr. Manuel
Teixeira de Freitas e da Sra Maria
de Freitas Candelaria, ambos falecidos. Deixa os filhos: Felipe Teixeira de Freitas casado com Rosana Andrade Freitas e Hélio Teixeira de Freitas Junior Deixa demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se ontem às 17:00hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Vila Rezende - Sala 2, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ MANOEL DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era fi-

lho do Sr. Manoel Alfredo da Silva e
da Sra. Olindina Clarinda da Conceição, falecidos. Deixou os filhos:
Emerson Belem da Silva casado
com casado Vanessa Gonzales,
Paulo José Belem da Silva casado
com Maiara Peroto, Jane Belem da
Silva Cardoso casada com Reinivaldo da Silva Cardoso e Rafael
Belem da Silva. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamento darse-á hoje as 10:0 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério de
Vila Rezende - sala 02, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ADÃO ANTONIO RODRIGUES
faleceu dia 16 na cidade Piracicaba aos 65 anos de idade. Era casado com a Sra.Rosely Tomm RodriguesEra filho dos finados
Sr.Apolinario Antonio Rodrigues e
da Sra.Sebastiana Maria de Almeida Deixa filhos:Demetrius ,Adriana ,Fabio ,Allyne e Matheus. Deixa netos,irmãos ,sobrinhos e demais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 16 ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –Sala 1 seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família. Está
sala possui serviço de velório online consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. GUINALDO PEREIRA DA CUNHA faleceu dia 16 na cidade de
Piracicaba aos 70 anos de idade e
era casado com a Sra. Guiomar
Barbosa da Cunha.Era filho do Sr.
Luiz Fidelis da Cunha e Sra. Aparecida Pereira da Cunha, falecida.
Deixa os filhos: Sabrinha Barbosa
da Cunha, Agnaldo Barbosa da Cunha e Cintia Barbosa da Cunha.
Deixa ainda netos, demais parentes e amigos.O sepultamento deuse dia 16 às 15:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório Parque
da ressurreição sala – B, seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IGNEZ CANDIOTTO PANHAN
faleceu dia 16 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade. Era
viuva. Era filha do Sr. Herminio
Candiotto e da Sra. Elvina Casagrande, ambos falecidos.Deixou a
filha: Maria Denize Panhan Mischiatti casada com Alcides Mischiatti.
Deixou o neto Guilherme. O seu
sepultamento deu-se dia 16 as
16:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade sala-3, para
o cemiterio da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA CONCEIÇÃO GANDELINI PEREIRA faleceu dia 16 na
cidade de Piracicaba aos 74 anos
de idade e era viúva do Sr. Joaquim Rodrigues Pereira.Era filha
do Sr. Antonio Gandelini e Sra.
Ana Bertolini Gandelini, ambos
falecidos.Deixa os filhos: Gil Ricardo Pereira casado com Karina
Aparecida Casali Pereira, Claúdia
Andréia Pereira de Goes casada
com Jorge Leandro de Goes e
Danilo Pereria casado com Ana

Deixa ainda netos, demais parentes e amigos.O sepultamento deuse dia 16 às 14:30hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a
referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANNA LUZIA TOBALDINI
PALAURO faleceu dia 16 na cidade
de Piracicaba aos 90 anos de idade
e era viúva do Sr. Antonio José Palauro. Era filha do Sr. Demetrio Adelino Tobaldini e Sra Assunpta Tararam Tobaldini, ambos falecidos. Deixa os filhos: Paulo Roberto Palauro
casado com Yvogmar Godoy Rossilho Palauro e Maria Cristina Palauro. Deixa ainda netos e bisneto, demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se dia 17 às 14:00hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade sala - 4, seguindo para
o cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERIAS)
SRA. JUSTINA RODRIGUES DOS
SANTOS faleceu dia 16 na cidade
de Piracicaba aos 77 anos de idade
e era viúva do Sr. José Lemes Baltazar. Era filha do Sr. Conrado Rodrigues dos Santos e Sra Eernestina Venceslau dos Santos. Deixa os
filhos: José Carlos Rodrigues Lemes, falecido casado com Arlinda
Tiago Amorim, Renato Alexandre
Rodrigues Lemes casado com Sueli
Aparecida de Almeida Lemes, Paulo Roberto Rodrigues Lemes, Jefferson Rodrigues Lemes casado com
Eidi Souza Lemes, Luciano Henrique Rodrigues Lemes, Lucelia Rodrigues Lemes, Fernando Rodrigues Lemes casado com Michele
Ernandes, Sonia Maria Rodrigues
Lemes casada com Evanil Benedito Francisco, Sueli Aparecida Lemes e Edivanete Rodrigues |Gomes. Deixa ainda netos, bisnetos,
demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se dia 17 às 10:00hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Vila Rezende – sala 02, onde será
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADÃO WILSON DE AQUINO
faleceu dia 15 na cidade de São
Pedro aos 54 anos de idade Era filho do finado Sr.Rosalino Ferreira
de Aquino e da Sra.Luzia Duarte de
Aquino.Deixa irmãos, sobrinhos e
demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 16 ás 16:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para o Ce-

mitério da mesma localidade onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTENOR CORREA LEITE faleceu dia 15 na cidade de São Pedro aos 78 anos de idade e era filho
dos finados Sr.Brasilio Correa Leite
e da Sra.Pedrina Rodrigues
Leite.Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes.O seu sepultamento
deu se dia 16 ás 09:00 h no Cemitério Municipal de São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ DE FREITAS BELLIN faleceu anteontem na cidade de
Campinas aos 87 anos de idade
e era viúvo da Sra.Marlene Duarte
Bellin .Era fillho dos finados Sr.José
de Freitas Bellin e da Sra.Cecilia
de Freitas .Deixa os filhos:Sedney
e Irlene.O seu corpo será transladado para a cidade de Piracicaba
e sua Cerimônia de Cremação será
hoje as 10:00 h saindo a urna mortuária do *Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 da cidade de São
Pedro seguindo para o Crematório
Metropolitano de Piracicaba *Está
sala possui serviço de velório online consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SEBASTIANA MARIA ALBINO BRAGAIA faleceu ontem na cidade de São Pedro aos 85 anos de
idade Era viúva do Sr.Oswaldo BragaiaEra filha dos finados Sr.Fracisco
Albino dos Santos e da Sra.Maria
Albino dos Santos.Deixa os filhos:
Jaine, Edevaldo, Esmael e Carlos (já
falecido). Deixa netos e demais parentes. O seu sepultamento deu se
ontem ás 15:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro –Sala 1 seguindo para o
Cemitério da mesma localidade onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA GARDENAL SEUBERT
faleceu ontem na cidade de São
Pedro aos 87 anos de idade Era viúva do Sr.Estevão SeubertEra filho
dos finados Sr.Adamo Gardenal e
da Sra.Munciata Matenci Gardenal.
Deixa os filhos :Izabel , Isaias ,Elias
,Ana Lucia ,Clarice e Célia.Deixa
netos ,bisnetos ,tataranetos e demais parentes. O seu sepultamento
deu se ontem ás 17:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de São Pedro – Sala 2 seguindo para
o Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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