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SALÃO DE HUMOR
O trabalho do mexicano Angel Boligan (foto) é um dos 315 trabalhos escolhidos para integrar a mostra principal do 49a Salão Internacional de Humor de Piracicaba.
São 176 artistas, oriundos de 30 países. A abertura está prevista para acontecer no dia 27 de agosto. O evento é realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural) e Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa, e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba). A7

SÃO-PAULINOS
Os pré-candidatos a deputados federais e a deputado estadual pelo Partido Novo fizeram ‘via sacra’ pela imprensa
piracicaba, ontem, 20, e fizeram
questão de destacar que estão
fechados na opinião positiva
sobre o trabalho do técnico Rogério Ceni à frente do São Paulo
Futebol Clube – ainda mais depois da classificação para as
quartas-de-final na Copa do
Brasil, derrotando o Palmeiras,
na última quinta-feira, dia 14.
TRAIDORES
Ainda repercute mal – aliás, “muito mal” – a reunião do
presidente Jair Bolsonaro com
embaixadores estrangeiros, em
Brasília, com o objetivo de apresentar questionamentos (infundados, é sempre bom pontuar)
sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Pré-candidato
pelo PDT, Ciro Gomes disse que,
se houver tentativa de golpe,
haverá resistência e “covardes
como vocês vão apontar o fuzil
para patriotas”, em referência a
“generais traidores da farda de
Caxias”. O recado está dado.
Edição: 16 páginas

HOMOLOGADO
Por falar em Ciro, o ex-governador do Ceará foi homologado,
ontem, 20, por unanimidade como
candidato à Presidência pelo PDT.
Ele é o primeiro pré-candidato ao
Palácio do Planalto a ter a candidatura oficializada pelo partido.
Será a quarta eleição que o também ex-ministro disputa – as outras foram em 1998, 2002 e 2018.
Ainda indefinido, o vice de Ciro
pode ser uma vice. “Adianto que,
no que depender de mim, será uma
mulher”, disse. Em 2018, a vice
dele foi a senadora Kátia Abreu.

Audiência para alterar zoneamento
industrial da cidade acontece hoje
Iniciativa da Prefeitura, o argumento é que proposta visa garantir o
crescimento econômico e industrial e geração de trabalho e renda
Divulgação

SILÊNCIO
Depois do silêncio sepulcral
dos embaixadores, agora o destaque fica para o silêncio da omissão do presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL) e do procurador-geral da República, Augusto Aras, depois que o presidente da República repetiu acusações (infundadas, repito...)
contra as urnas eletrônicas e tentou desacreditar o sistema eleitoral, além de atacar ministro dó
STF (Supremo Tribunal Federal).
SABE
Quem não ficou em silêncio
sobre as acusações (infundadas…) de Bolsonaro contra as
urnas eletrônicas foi o ex-presidente Lula, principal concorrente
nas eleições de outubro. “Ele já
sabe que vai perder e está aí inventando mentira contra urnas.
Ele foi eleito todas as vezes por
urna eletrônica. Ele está querendo
criar caso, está desconfiando das
runas, mas no fundo ele não quer
o povo trabalhador vote”, disse.

Iniciativa partiu de alunos e professores do curso de pós-graduação

LOCALIZADO

Os pré-candidatos do Partido
Novo visitaram Piracicaba, ontem, 20, passando na redação
de A Tribuna Piracicabana. Os
pré-candidatos a deputados federais, Fernando Holiday, de

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) localizaram o corpo de um acumulador no bairro Jardim Alvorada. A8
São Paulo, e o médico Douglas
Koga, de Piracicaba, e a deputado estadual Lucas Romero, também de Piracicaba, foram recebidos pelo diretor de A Tribuna,
jornalista Evaldo Vicente. A4

Alunos do curso de pós-graduação em Gerenciamento de
Recursos Hídricos da EEP- Escola de Engenharia de Piracicaba produziram e lançaram na
noite do último dia 15, minuta
da “Carta de Alerta Sobre as Vantagens do Reuso da Água”. A6
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Alunos da
Pós-EEP
lançam “Carta
Pelo Reuso
da Água”
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O Projeto de Lei Complementar que altera Plano Diretor de
Desenvolvimento de Piracicaba e
sua regulamentação será discutido em audiência pública que
acontece hoje, 21, a partir das 19h,
no auditório do Centro Cívico.
A iniciativa, que visa aumentar a área territorial da Zorna Urbana Industrial (ZUIN) no
bairro Itaperu, é considerada
fundamental pela atual Administração para garantir o crescimento econômico e industrial
do município pelos próximos
anos, assim como a geração de
trabalho e renda no município.
O evento é aberto ao público.
As informações sobre a audiência pública já estão disponíveis
no link https://ipplap.com.br/site/
prefeitura-convida-para-audiencia-publica-no-dia-21072022/.
O diretor-presidente do Ipplap, Sérgio Maluf Chaim, explica que na audiência pública será
apresentada a nova configuração
da Zona Urbana Industrial
(ZUIN) no bairro Itaperu, aumentando sua área territorial,
além de outras alterações no parcelamento do solo urbano, para
fins industriais nestas zonas,
mantendo a legislação municipal, em consonância com as
oportunidades de investimento
e desenvolvimento do município.
José Luiz Guidotti Júnior,
secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), lembra que a mudança é crucial para fortalecer
a expansão do zoneamento industrial, frente aos grandes investimentos que a atual Administração está trazendo para Piracicaba, sendo essa a principal
e mais importante fonte de geração de empregos no município.
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Cenários eleitorais de 2022
José Renato Nalini

A

o ouvir Marco
Antonio Carvalho Teixeira, cientista político da FGV,
tem-se interessante
perspectiva das eleições
de outubro próximo.
Ele prevê poucas possibilidades de mudança do cenário até outubro. Não
surgiu conjuntura crítica forte
que possa alterar a rota do processo. Longa estabilidade, perspectivas remotas de alteração.
Ele analisa a metodologia da
mídia, que é muito meticulosa e
há pouca margem de mudança.
Desde novembro de 2021 até junho de 2022, não oscilou a tendência. Há possibilidade do pleito
se encerrar no primeiro turno.
O agregador do Estadão
também mostra isso. Foram catorze pesquisas e em relação aos

votos válidos, a possibilidade de decisão
do primeiro turno já
não é tão remota.
O que acontece
nos Estados? Em
cada Estado, o ambiente é diverso. A Genial Quaest acerta
sempre. Na Bahia,
ACM Neto dispara
em relação a João Roma. Na
Bahia, os padrinhos têm capacidade grande de alterar o jogo
local. O debate nacional impacta o Estado: Lula com 63% e
Bolsonaro com 17%. Isso traz problema para ACM Neto, que não
quer se aliar ao governo federal.
Em Minas, a situação mostra influência grande dos padrinhos. Zema: 41% e Alexandre Kalil 30%. Votos para Presidente: esta é a aposta do Kalil. Praticamente empate entre
os dois principais contendores.

Não há ambiente
propício à
mudança no
âmbito nacional
Rio e SP, quadro mais complexo. No Rio, Castro, atual governador, tem 25% e Freixo com
18%. Eleição presidencial: Lula e
Bolsonaro disputam eleitores um
a um. São Paulo: situação ainda
mais complexa. Haddad com 27%
e Tarcísio 14%. Disputa próxima
entre Lula e Bolsonaro. Não se
sabe qual o potencial de Rodrigo
Garcia. O cientista considera injusta a rejeição a Dória, considerado o resultado da gestão.
Não há ambiente propício
à mudança no âmbito nacional. Inexiste, até hoje, uma
perspectiva em que Simone Tebet possa subir. Como a terceira via demorou tanto, os Estados já se definiram. A perspec-

Coluna Espírita
tiva de ascensão de Simone é
reduzida. A candidatura dela
teve um custo enorme: Doria e
Leite tiveram de sair do páreo.
Em todas as eleições recentes, a popularidade do governo
conta: FHC tinha 23% da aprovação e Dilma 40%, idem.Tudo
conspira para uma estabilidade
das intenções de voto. Serão eleitores: ainflação, os preços de supermercado, os combustíveis,
tudo isso influenciará as eleições.
Como é que votarão os
trinta e três milhões de famintos? A conferir. Agora
falta pouco para outubro.
———
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

Os ataques de Bolsonaro e a
ruptura institucional dos Poderes
Marcelo Aith

I

mprobidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico e crime contra o Estado Democrático. Essas são algumas das
condutas que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, está sendo acusado após reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada na
qual atacou, sem provas, o sistema eleitoral do país. Ao assumir,
novamente, essa postura absurda de questionar a segurança das
urnas eletrônicas e da metodologia das eleições no Brasil, Bolsonaro parte para uma grande ruptura institucional dos Poderes.
Em seu discurso para uma
parte importante da comunidade internacional, o presidente
aproveitou o evento para atacar
o adversário político Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros Edson Fachin ( atual
presidente do Tribunal Superi-

or Eleitoral (TSE)),
Luís Roberto Barroso
e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Não é a primeira
vez e, caso nada aconteça, não será a última
que Bolsonaro atacará
ao STF e à Justiça Eleitoral com objetivo de
invalidar os resultados das próximas eleições perante à opinião pública e à comunidade internacional. Além de estar infringindo a
Lei Eleitoral ao realizar propaganda antecipada de sua candidatura à reeleição. Uma tática que podem render uma punição mais
dura. E que foi considerada um
"tiro no pé" por sua base aliada.
O atual presidente do TSE,
ministro Edson Fachin, rebateu
de imediato o discurso de Bolsonaro. Ele reafirmou a integridade do sistema eleitoral brasileiro
e fez críticas a declarações proferidas pelo presidente da República. O ministro disse que o debate
político atual "tem sido achatado
por narrativas nocivas que tenci-

Não é a primeira
vez e, caso nada
aconteça, não
será a última que
Bolsonaro
atacará ao STF e
à Justiça Eleitoral
onam o espaço social". Criticou
ainda o que chamou de "teia de
rumores descabidos e populismo
autoritário". E também reforçou
que as falas do presidente "buscam, sem muito disfarce, diluir a
própria República e a constitucionalidade". E disse que há "inaceitável negacionismo eleitoral
por parte de uma personalidade
pública e afirmou que é muito
grave haver uma acusação sem
nenhuma prova". E completou:
"É hora de dizer basta à desinformação. É hora também de dizer não ao populismo autoritário, que coloca em xeque a conquista da Constituição de 1988".
Importante destacar que o
discurso bolsonarista serve
para reforçar uma narrativa já

superada sobre o sistema eleitoral brasileiro, mas também
reforça a tática de tirar outros
escândalos da mídia, como as
denuncias de assédio contra o
ex-presidente da Caixa Econômica e a PEC Kamikaze, que viraram pedras no sapato de sua
candidatura à reeleição.
Vale frisar que, ao contrário
do que defende o presidente, o
voto no Brasil é seguro, transparente e auditável. É sempre relevante afirmar que as eleições de
2018 foram legítimas, assim como
as próximas e as anteriores. Não
cabem esses ataques descabidos e
sem provas. E a Procuradoria
Geral da República e os demais
Poderes precisam avaliar tais condutas que cercam essa narrativa,
muitas ilícitas por falta de provas.
E preciso defender, sempre, o Estado Democrático de Direito.
———
Marcelo Aith, advogado, latin legum magister (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa - IDP

Viva a Urna Eletrônica
Alexandre Rollo

C

omo diria Dorival Caymmi em
sua bela canção
Samba da Minha Terra, “Quem não gosta
do samba, bom sujeito
não é. É ruim da cabeça ou doente do pé”.
Transportando
esses versos para o Direito Eleitoral, é preciso que se diga que
quem não gosta da urna eletrônica, bom sujeito não é. É ruim
da cabeça ou sofre de graves
problemas de memória.
Quem critica a urna eletrônica se esquece do passado quando tínhamos as urnas de lona, as
cédulas de papel, o mapismo, o
voto formiguinha, a urna gravida (que já chegava no colégio eleitoral com votos), a queda de linha (quando os votos atribuídos
a um candidato caiam, de forma
dolosa ou culposa, para a linha
de outro candidato), etc. Naquela época as “brigas” na apuração
(voto a voto), eram insanas.
Nas eleições majoritárias
(para prefeito, por exemplo), as cé-

dulas eram impressas
com quadrados ao lado
dos nomes dos candidatos. O voto deveria
corresponder a um “x”
dentro do quadrado
que ficava ao lado do
nome do candidato escolhido pelo eleitor.
Quando o eleitor marcava o seu “x” fora do
quadrado, lá vinha briga. Era voto
nulo ou deveria ser respeitada a
intenção de voto do eleitor? E
quem disse que essa era, realmente, a intenção de voto do eleitor?
Quando o eleitor grifava o nome
do seu candidato, nova briga.
Quando o eleitor circulava o
nome do seu candidato, idem.
Nas eleições proporcionais
(para vereador, por exemplo), a
agonia ainda era maior. O eleitor precisava escrever o nome do
seu candidato, algo que nem
sempre era fácil. Maurício dos
Santos virava Marica Santos,
Maurílio Santo, Marcílio Sota,
Murici dos Santos e, muitas vezes,
não se decifrava a letra do eleitor
(acho que esse era o meu caso -minha letra de canhoto é péssima).
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É preciso que
se diga que
quem não
gosta da urna
eletrônica, bom
sujeito não é
Nesses casos, era impossível se verificar qual teria sido a intenção
de voto do eleitor. Tudo isso acabava representando voto nulo.
Quando não se tinha a certeza do voto, ele era carimbado como
nulo. E lá vinha outra briga. Votos em branco, com um mero “x”
do escrutinador, tornavam-se votos válidos. Cheguei a presenciar voto sendo literalmente mastigado (não era chiclete, era voto
mesmo, e com sabor amargo).
Os escrutinadores ficavam
dentro de um ginásio, com várias
mesas, umas ao lado das outras
para apuração simultânea de várias urnas. As mesas de apuração normalmente eram cercadas
por estruturas de madeira. Os fiscais ficavam do lado de fora desta barreira de madeira. A distância dos fiscais para as mesas, nem
sempre era ideal. Fiscais com mais
idade (e com miopia), certamente
não exergavam o voto do eleitor,
o que prejudicava a fiscalização.
Não havia espaço para todos os
fiscais em frente a cada mesa. Era
muito comum o “jogo de corpo”
tão conhecido na prática futebolística. Fiscais maiores faziam
valer a sua força. E lá vinha mais
briga. Isso sem falar no calor.
As eleições ocorriam em 15
de novembro (verão), a apuração era feita no interior de giná-

sios e era impensável que se ligasse um mero ventilador (artefato que reduziria o calor de todos, mas que embaralharia as cédulas de papel que deveriam ser
apuradas). Era bizarro, quase uma
tortura. E isso durava dias e dias.
Não tenho nenhuma saudade disso. A urna eletrônica acabou com esse martírio. Ufa, que
bom. Ela se auto-apura emitindo
o chamado boletim de urna ao final do processo de votação com
todos os votos que nela foram registrados (sem identificação do
eleitor -- obviamente). Partido que
retire uma via do boletim de urna
de todas as urnas (isso é possível
de ser feito), poderá fazer uma totalização paralela (ou seja, o voto
eletrônico é auditável). São mais
de 30 as camadas de segurança
das urnas eletrônicas. Isso não
existia com as urnas de lona.
Diferentes Presidentes da
República, de diferentes partidos,
foram eleitos através dela. Essa
alternância também ajuda a
comprovar a sua fidedignidade.
Quem critica a urna eletrônica é
negacionista eleitoral. O negacionismo virou moda na história
recente do Brasil (infelizmente).
Enfim, vale repetir que quem não
gosta da urna eletrônica, bom
sujeito não é. É ruim da cabeça
ou é simplesmente maldoso.
———
Alexandre Rollo, advogado, especialista em
Direito Eleitoral. Conselheiro Estadual da OABSP, Doutor e Mestre
em Direito das Relações
Sociais pela PUC/SP
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Como agiram os espíritos
trevosos contra o movimento
reformista da igreja?
Alvaro Vargas

A

lém dos espíritos iluminados que nos inspiram às
ações nobres, existem
aqueles, recalcitrantes no mal que
pela sintonia mental com homens
moralmente atrasados, se associam para atividades criminosas
na Terra. Esses espíritos trevosos são as mesmas almas dos homens que quando estavam aqui
encarnados, não respeitavam
as leis divinas. Ao regressarem
para o mundo espiritual, preferem manter-se ligados ao mundo material, não desejando o
progresso da sociedade e, se
possível fosse, o impediria.
Entre os muitos mensageiros enviados por Jesus para a
cristianização da Terra, dois destacaram-se pela importância do
trabalho desenvolvido. John
Wycliffe (1328 - 1384), considerado o precursor das reformas
religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI, efez a
primeira tradução da Bíblia para
o idioma inglês. Segundo o espírito Lúcius (Carneiro, S. Jornada os Anjos, cap. 17), em existência anterior, John foi Ário, o sacerdote de Alexandria que não
aceitoua tese de que Jesus era
Deus, e as suas ideias passaram
a ser combatidas pelo clero após
o Concílio de Niceiaem 325 d.C.
Outro emissário de Jesus foi Jan
Hus (1369 - 1415), também precursor da Reforma, inspirado
pelas ideias de John Wycliffe. Jan
contou inicialmente com o apoio
do soberano Venceslau e assumiu o comando da Capela de Belém em Praga. Inovou ao banir o
latim, que era normalmente utilizado nos sermões da época, pregando no idioma local. Elaborou
várias críticas relacionadas com
os desvios da igreja que não estava seguindo os ensinamentos
de Jesus. Irritados com o seu
sucesso, o clero que não admitia
críticas as suas decisões, em sintonia com as forças espirituais
trevosas, aproveitou a sucessão
de Venceslau, para excomungálo e condená-lo à morte na fogueira. O seu mais fiel discípulo, Jerônimo de Praga (1379 1416), teve o mesmo destino.
Entretanto, as lideranças
dos espíritos sombrios perceberam a inutilidade de seus esforços em obstaculizar permanentemente o movimento reformista, um projeto estabelecido por
Jesus. Esses espíritos trevosos
foram bem-sucedidos em criar
junto a igreja os dogmas para
sufocar a essência do Cristianismo. Como a Reforma combatia

M

Jesus é o
governador
espiritual
da TTerra
erra
esses mandamentos de forma
eficaz, tiveram que elaborar um
novo plano. Segundo o espírito
Lúcius (op. Cit., cap. 35), aproveitaram então, justamente a
maior força da Reforma, a sua
fidelidade à Bíblia, para miná-la.
A estratégia se consistiu em aproveitar o apego dos teólogos reformistas à Bíblia, para aprisioná-los ao sentido literal das Sagradas Escrituras, afastando-os
dos fundamentos das mensagens evangélicas. Quanto mais
se agarrassem a literalidade, zelosos pela verdade, estabeleceriam entre eles a incompreensão,
a desunião, enfraquecendo a
Reforma. O orgulho humano
faria o resto, e logo se tornariam servos das influências das
sombras novamente. Conforme
Carlos Imbassahy (A Missão de
Allan Kardec, pg. 48), Jan Hus
regressou a Terra como Allan
Kardec (1804 - 1869) e, graças
ao seu trabalho associado a
médiuns dedicados, estabeleceram a base do Espiritismo, a Terceira Grande Revelação, complementando as duas primeirastrazidas por Moisés e Jesus.
O desempenho de Ário, reencarnado como John Wycliffe,
e Jan Hus, como Allan Kardec,
demonstra a superioridade estratégica do Alto, pois independentemente das perseguições que
sofreram, ambos concluíram a
sua missão com êxito. Todas
empreitadas dos espíritos trevosos foram neutralizadas, embora tenham retardado e mesmo
dificultado o trabalho desses
arautos do Cristo. Ressaltamos
que as ações lamentáveis perpetradas pelos espíritos moralmente atrasados, quando acontecem,
correspondem ao livre arbítrio
concedido por Deus, e o mal decorrente obedece à lei de causa e
efeito, servindo como elemento
depurador das mazelas morais
da humanidade. Jesus é o governador espiritual da Terra e os
seus planos de implantar a paz e
o amor em nossa sociedade seguem conforme foi estabelecido por ele. Tenhamos fé em
Deus e continuemos cumprindo as tarefas que nos competem.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Mobilização para
deter o golpismo

ais uma vez inverdades,
ataques a representantes
do poder Judiciário, ao
sistema eletrônico de eleições e ao
TSE foram realizados nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022,
pelo Presidente da República.
Jair Bolsonaro reuniu cerca
de 40 embaixadores de diferentes
países no Palácio da Alvorada para
apresentar o que ele afirma se tratar de provas da ineficácia do sistema de segurança das urnas eletrônicas adotadas nas eleições.
No entanto, nem uma prova acompanhou seu ato dramatúrgico, pois as supostas provas que reapresentou foram
trechos de um inquérito da Polícia Federal, vazado por ele, em
2021, indicando uma suposta
fraude que fora desmentida
pela própria PF e pelo TSE.
O mundo assiste envergonhado e perplexo a esse espetáculo de baixíssima qualidade,
onde o protagonista insiste em
sua narrativa golpista e repete
o que já disse outras vezes, mas
desta vez comunica ao mundo
uma farsa que fundamenta
seu pretexto fraudulento.
Bolsonaro anuncia o golpe
ao declarar que, se a legislação
eleitoral em vigor for mantida,
não haverá eleições. Referindo-se
às Forças Armadas na primeira
pessoa do plural, envolve irresponsavelmente essa corporação
em suas pretensões golpistas.

O mundo assiste
envergonhado e
perplexo a esse
espetáculo de
baixíssima
qualidade
Bolsonaro teria que ser
processado por cometer crime
de responsabilidade em suas
declarações no encontro com
os embaixadores, no entanto,
até o presente momento, o Presidente da Câmara dos Deputados continua calado e o STF
vai apurar se isso ocorreu.
A situação nunca esteve
tão grave.
Infelizmente, encontramos, no momento, um baixo
nível de mobilização da sociedade e com os partidos políticos envolvidos em eleições,
como se essas fossem acontecer num clima de normalidade.
O Instituto Piracicabano de
Estudos e Defesa da Democracia - IPEDD - não é partido político e nem tampouco movimento social, mas conclama o diálogo e a união urgente de todas as
forças democráticas para a garantia das eleições e a posse dos eleitos, sem o que o fascismo ocupará o lugar da Democracia e colocará o país num beco sem saída.
Piracicaba, 20 de julho de 2022.
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PODE OU NÃO PODE?
O STF aderiu a rotina de
proibir. Nos referimos a críticas
e posturas. Arguidores acostumados com suas análises e opiniões, se mostram confusos, e se
perguntam: afinal, o que é certo
ou errado? Ponto de vistas contestados já não mais se limitam
a processos, tipo injurias e difamações, mas acabam por provocar até risco de prisões. Juristas
chamados a se pronunciar, dizem que está errado, ou seja, o
Supremo Tribunal Federal estaria contrariando leis vigentes.
Porém, ninguém aparece (ou

quer aparecer) para questionar
ou pelo menos tentar esclarecer.
Afinal, o que pode ou não pode?
Até mesmo debater posição ou
ótica está causando preocupação. Devem existir equívocos e,
isso posto, é preciso esclarecimentos em benefício da tranquilidade, verdade e liberdade. Pela
ordem e respeito a Constituição.
PONTO FINAL
Banco Central contratou uma empresa para proteger o sistema de defesa
dos seus caixas-fortes. Valor: 5,4 milhões de reais.

Direito ao emprego
e à dignidade
Vicente de Paula
da Silva

C

omo não é segredo para os que
conhecem minha trajetória, construí uma longa história de lutas e conquistas dentro do movimento sindical. Participei ativamente de algumas das
mais importantes mobilizações de
trabalhadores e trabalhadoras da
história do país, como por exemplo nas grandes greves que ocorreram no ABC paulista entre 1978
e 1979, que hoje são entendidas
como responsáveis pelo sentimento de insatisfação que culminou
no movimento pelas Diretas já e
posteriormente na reabertura democrática do Brasil, pondo fim a
uma ditadura que durou 21 anos.
Muito tempo se passou desde
então, e muita coisa mudou. O
mundo do trabalho se reorganizou.
As lógicas do mercado e as leis trabalhistas sofreram muitas alterações. Se por um lado a tecnologia
avançou e rearranjou a rotina de
diversos profissionais, também findou diversos postos de trabalho,
jogando milhões de trabalhadores
ao redor do mundo no desemprego ou na informalidade. Mais recentemente, é notável o processo
que ficou conhecido como "uberização" do trabalho, neologismo
que descreve a completa reorganização das formas de trabalho no
setor de serviços através de plataformas digitais e oferece aos trabalhadores e trabalhadoras condições precárias de trabalho, sem
quaisquer assistências, seguridade,
vínculos ou direitos trabalhistas.
É nesse cenário que deve ressurgir renovado o movimento
sindical, que, mesmo sendo tão
atacado e tendo perdido parte
do protagonismo de outrora, tem
papel indissociável das grandes

lutas pelas condições
de trabalho digno em
nosso tempo. É necessário assegurar a esses
trabalhadores e trabalhadoras os instrumentos de luta contra
a ganância das empresas de aplicativos,
muitas vezes instaladas fora do país, o que
deixa a luta dos trabalhadores
dispersa e sem referência.

Jamais perdi de
vista as minhas
origens que
remontam ao
chão das fábricas
do ABC
Em todos os meus anos de
atuação parlamentar, jamais, em
hipótese alguma, perdi de vista as
minhas origens que remontam ao
chão das fábricas do ABC paulista
e tenho, com orgulho, sempre me
posicionado em cada votação e
discussão legislativa a favor da
causa operária e trabalhista.
No pleito deste ano, através da
eleição de uma ampla bancada de
deputados comprometidos com as
causas do trabalho e renda, como
sempre foi o caso do Partido dos
Trabalhadores e pela qual dediquei
integralmente minha vida pública,
bem como a recondução de Lula, a
maior liderança popular da história do Brasil, à presidência da república, devemos pautar quais são
os deveres dessas empresas para
com todos os trabalhadores que
necessitam de suas plataformas
virtuais para garantirem seu
sustento e assegurar-lhes direitos ao trabalho e à dignidade.
———
Vicente de Paula da
Silva, Vicentinho, précandidato a Deputado
Federal (PT-SP)

M ÁRIO D EDINI

Centro Cultural "Zazá"
tem aulas de capoeira

E A

HISTÓRIA”

Livro “Piracicaba Antiga” será
lançado, hoje, 21, no Museu
O livro é uma coletânea da coluna A Foto e a História publicada por
Edson Rontani desde 2006, aos sábados, no jornal A Tribuna Piracicabana
Com apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) lançará hoje, 21,
às 19h30, no Museu Prudente de
Moraes, o livro A Foto e a História – Piracicaba Antiga, do jornalista Edson Rontani Júnior,
presidente da entidade. A obra
reproduz cerca de 100 fotografias históricas de Piracicaba, acompanhadas de um breve texto sobre seu significado histórico.
O livro é uma coletânea da
coluna A Foto e a História publicada por Rontani desde 2006,
aos sábados, no jornal A Tribuna Piracicabana, que em 2009
recebeu o Prêmio Garcia Netto
de Comunicação – Categoria Documentário Jornalístico, outorgado pela Câmara em parceria com o
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo.
Rontani conta que a ideia da
coluna veio em decorrência de centenas de fotografias antigas que possuía e achava interessante contar a
história das fotos envolvendo cenários como a sociedade, o esporte,
artes e outros setores de Piracicaba.
As fotografias reproduzidas
dão ênfase aos fatos do século passado, como a arquibancada do
Estádio Dr. Koch, na Vila Rezende, dos anos 1940, de autoria de
Idálio Filetti. O livro também relata curiosidades como a visita do
escritor Rudyard Kipling a Piracicaba, no início do século passado,
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quando foi recebido no Palacete de
Luiz de Queiroz. Kipling, de origem britânica, foi autor de livros
como Mogli e O Homem que Queria ser Rei, além de ter recebido
um Nobel da Literatura em 1907.
“Quando criança, lia muito a
revista Fatos e Fotos, publicada
pela Editora Bloch, na qual passávamos vários minutos nos deleitando com os detalhes das fotografias, acompanhadas de uma
breve legenda explicando do que
se tratava este fato”, diz Rontani. Em época de leitura rápida, o
autor uniu fotos e textos curtos
que contam a história de Piracicaba por meio de fatos curiosos.
O lançamento contará com
a presença do jornalista Evaldo
Vicente, editor de A Tribuna Piracicabana, além de uma palestra sobre os fotógrafos de Piracicaba como Izolino Nascimento,
Cantarelli, Cícero Correia dos
Santos, Idálio Filetti, Henrique
Spavieri e outros profissionais
que cobriram jornalisticamente a
cidade durante o século passado.
Distribuição gratuita limitada a
100 exemplares por ordem de
chegada (um exemplar por CPF).
SERVIÇO
Lançamento do livro A Foto e
a História – Piracicaba Antiga, de Edson Rontani Júnior.
Quinta-feira, 21/07, às 19h30.
Informações: (19) 34223069. No Museu Prudente de
Moraes, rua Santo Antônio,
641, Centro, Piracicaba.

As fotografias reproduzidas dão ênfase aos fatos do século passado

H OMENAGEM

Moção reconhece 55 anos das Indústrias Marrucci
Em alusão aos seus 55 anos
de história, a empresa Indústrias Marrucci Ltda recebeu,
nesta quarta-feira (20), a moção de aplausos 113/2022, entregue ao fundador Adelmo
Marrucci e seu filho, Cesar Marrucci. A autoria é do vereador
Laércio Trevisan Júnior (PL).
A empresa foi fundada por
Adelmo, que nasceu em Roma em
20 de novembro de 1934. Filho de
Cesare Marrucci e de Ida Passeri,
foi criado em uma fazenda onde
seu pai atuava como gestor nas
cercanias da Cidade Eterna, com
atividades na agricultura, como
plantação de trigo, cultivo de frutas como pêssego, uva, maçã e além
da exploração pecuária leiteira.
No decorrer do tempo, realizou vários cursos, tendo se especializado em mecânica. “Como na
época o Brasil necessitava de imigrantes qualificados para desen-
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volver a sua indústria, Adelmo deixou a família na Itália com destino
ao Brasil, saindo do Porto de Gênova no navio Conte Grande, atracando em Santos em meados de
setembro de 1958”, diz a moção.
Em 1983, a empresa criou a
divisão de fundição de ferro e aço,
com a finalidade na fabricação de
peças fundidas e usinadas em ferro e aço, atendendo a divisão hidráulica e fornecendo fundidos
para vários segmentos. Em sua
divisão hidráulica para a fabricação de produtos de alta qualidade, como bombas hidráulicas
de engrenagens, tomadas de força, comandos hidráulicos, válvulas direcionais, kit hidráulicos,
cilindros de baixa pressão e telescópicos, a empresa constantemente adquire máquinas e equipamentos de última geração.
Desde 1967, a empresa cresceu e se consolidou como referên-
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Homenagem é de autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior (PL)

cia no mercado nacional no fornecimento de produtos para o segmento hidráulico. Atualmente,
tem sede em uma área de 27.044
metros e, conforme aponta o autor da moção no texto da propositura, "opera com muita seriedade,

dedicação e trabalho". A Indústrias Marrucci Ltda. conta com cerca de 250 funcionários e é reconhecida pela competência, modernidade e confiabilidade, no fornecimento de seus produtos no mercado nacional e internacional.

P ROJETO

“Nhô Cine” exibe filmes
com temática indígena

Espaço recebeu a visita do vereador Cássio Luiz "Fala Pira" (PL)

Na noite desta terça-feira (19),
o vereador Cássio Luiz Barbosa, o
“Fala Pira” (PL), visitou o Centro
Cultural “Isaíra Aparecida Barbosa – Zazá”, no bairro Mario Dedini. Lá, conheceu o grupo de capoeira “Toca – Mestre Limãozinho”,
que oferece aulas ministradas pelo
professor Fabio Batista de Lima.
Também estiveram o mestre Adriano Rigo, do “ADC Araxá Capoeira”, que ministra aulas no centro
comunitário do Jardim Esplanada, e seu pai, Sérgio Edgar Rigo,
também instrutor de capoeira.
Fábio Lima começou a dar
aulas em 2002 e, desde fevereiro
deste ano, atende no espaço “Zazá”.
Ele recebe, atualmente, 25 alunos.

“O objetivo é transmitir o que
aprendi da arte e cultura brasileira. A capoeira tem esse trabalho
de inclusão social, fazemos uma
socialização para tirar as crianças
das ruas, não ficarem muito tempo
no celular e uma oportunidade
para que eles possam se exercitar.
A capoeira é um esporte, uma cultura, é o único esporte genuinamente brasileiro” explicou o professor.
Fábio Lima ministra aulas
para crianças a partir de três
anos de idade, às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30, no
Centro Cultural “Isaíra Aparecida Barbosa - Zazá”, cujo endereço é rua Jacinto Roberto
Penedo, 190, Mário Dedini.

CIDADANIA IONIQ 6
A Hyundai Motor Company lançou a Cidadania IONIQ, pacote de benefícios a colecionadores de NFTs (tokens não
fungíveis) do recém-lançado
veículo elétrico global IONIQ
6. Revelada no dia 14 de julho, mesma data da estreia
mundial do IONIQ 6, a coleção
de NFTs do veículo foi o segundo conjunto de tokens não
fungíveis oficial, emitido pela
Hyundai Motor até o momen-

to, com o objetivo de fornecer
novas experiências e valor principalmente aos consumidores
das gerações Milênio e Z. Com
base nas interações personalizadas que motoristas e passageiros poderão desfrutar a
bordo do novo veículo, também conhecido como ‘Electrified Streamliner’, a Hyundai
planeja ampliar a experimentação da eletrificação a partir
do IONIQ 6 no espaço digital.

O MISP (Museu da Imagem
e do Som de Piracicaba), mantido pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria da Ação
Cultural (Semac), exibe gratuitamente o curta Ciaporã: Da Casa
do Povoador à Lagoa das Almas e o longa-metragem Xingu
em sessões hoje, 21, a partir das
19h, no Anfiteatro da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de
Arruda Pinto. As exibições integram o projeto Nhô Cine.
Xingu (2011), com direção
de Cao Hamburger, conta a
história dos irmãos VillasBôas em sua jornada de desbravamento do Brasil. Eles
entram em contato com aldeias indígenas, ajudando a defender a sua cultura e criando
o Parque Nacional do Xingu.
A classificação é de 12 anos.
Já o curta Ciaporã: Da Casa
do Povoador à Lagoa das Almas,
com direção de Carolina Moya e
Julia Giannetti, retrata o processo de invisibilização da ancestra-

lidade originária indígena, ao
desconsiderar os povos que habitaram a região de Piracicaba
antes da invasão europeia.
O projeto Nhô Cine conta
com a parceria do grupo
Cena14, Biblioteca Municipal
e Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). Também haverá promoção de conversação sobre as produções,
principalmente sobre as de curta local, com direito a pipoca.
Os filmes que serão exibidos
podem ser conferidos no insta do
MISP @misp_piracicaba. Futuramente também haverá apresentações em outros locais da cidade.
SERVIÇO
Projeto Nhô Cine, apresentação dos filmes Xingu
e Ciaporã: Da Casa do Povoador à Lagoa das Almas.
Hoje, 21, às 19h. Local: Anfiteatro da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (rua Saldanha
Marinho, 333, Centro).
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P SICOLOGIA

Programa é apresentado em
webinar dos Comitês PCJ

Santa Casa promove
aula aberta sobre como
lidar com as emoções
Divulgação

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) tem como objetivo proteger
e incentivar a conservação das microbacias da região de Piracicaba
O programa municipal de Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA), oferecido pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento), será apresentado em palestra hoje, 21, a partir
das 13h30, no webinar O Produtor Rural como Produtor de
Água, promovido por iniciativa
da CT-Rural (Câmara Técnica de
Uso e Conservação de Água no
Meio Rural) dos Comitês PCJ.
De acordo com a organização
do evento, representado pelo coordenador do CT-Rural, João Primo Baraldi, o diálogo com o produtor rural sempre foi um dos
objetivos da Câmara Técnica para
a manutenção e ampliação das
fontes de água das Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).
O PSA, que será tema da primeira palestra, tem como principal objetivo proteger e incentivar a conservação das microba-

cias da região. A abordagem será
feita pela engenheira agrônoma
da Sema, Evelise Moncaio Moda,
que faz as vistorias das propriedades inscritas no programa
desde seu início, em 2018.
Neste ano, o PSA está fazendo o reflorestamento de onze propriedades rurais localizadas nas
microbacias do Ribeirão dos Marins, de forma inédita, com recursos provenientes de edital da
Agência das Bacias PCJ, no qual
a Prefeitura foi contemplada, e
com o trabalho da empresa Progaia, ganhadora da licitação.
Em seguida, o webinar promove a palestra Adoção de Boas
Práticas Agropecuárias e sua
Correlação com a Qualidade e
Quantidade de Água, com apresentação de Gabriel Camarinha,
representante da Coplacana.
A última palestra será sobre os programas dos Comitês
PCJ relacionados ao tema do

Thais Passos/Sema

O encontro será ministrado pela psicóloga Camila Sartori, do NADEP Núcleo de Aprimoramento e Desenvolvimento de Pessoas da Instituição

O webinar busca promover a conservação de água no meio rural

webinar, oferecida por João José
Assumpção de Abreu Demarchi,
da IZ/Apta (Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios).
A participação no webinar é

gratuita e promoverá discussões
e espaço para tirar dúvidas. Os
interessados podem acessar o
webinar ao vivo pelo link: https:/
/youtu.be/yyoSKDXVXRo, a
partir das 13h30 de hoje, 21.

E S PCE X

Vereador participa de cerimônia de posse do novo comandante
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) participou na terça-feira
(19) da cerimônia de passagem de
comando da Escola Preparatória
de Cadetes do Exército (EsPCEx),
em Campinas, do Coronel Flávio
Moreira Mathias para o Coronel
Marcus Augusto Bastos Neuvald.
Durante a cerimônia, o parlamentar parabenizou o Coronel
Mathias pelo trabalho realizado
junto à EsPCEx, assim como,
cumprimentou o Coronel Neuvald por assumir o Comando da
Escola, o qual exercia até então a
função de Subcomandante.
“Parabenizo o Coronel Neuvald por assumir o comando da
EsPCEx, desejando-lhe um profícuo trabalho frente a esta importante instituição”, disse Trevisan Jr.
O parlamentar esteve acompanhado pelo vereador da cidade de Campinas, Major Jaime
(PP), e do Major de Artilharia,
Matheus Barbosa, atual Chefe
da Seção de Comunicação da
EsPCEx. Participaram da solenidade inúmeras autoridades
civis e militares do estado de São
de Paulo e de outros estados.
A EsPCEx - A Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas,
possui mais de cem anos de

existência, e tem como missão
preparar candidatos para ingressarem na Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN), que é
responsável pela formação do oficial combatente do Exército.
De acordo com o site da EsPCEx, a seleção dos candidatos ocorre anualmente, "por meio de um
concurso de admissão de âmbito
nacional, no qual são oferecidas
cerca de 400 vagas para o sexo
masculino e 40 vagas para o sexo
feminino. Algumas condições para
inscrição: ser brasileiro nato, ambos os sexos; possuir idade de, no
mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano
da matrícula; ter concluído ou estar cursando (no ano da inscrição) o 3º ano do Ensino Médio".
NOVO COMANDANTE O Coronel Marcus Augusto Bastos Neuvald incorporou-se às fileiras do Exército Brasileiro em 20
de fevereiro de 1988, inicialmente
na EsPCEx, onde concluiu o curso
de três anos, em 1990 e, no ano
seguinte, ingressou na Academia
Militar das Agulhas Negras, onde
foi declarado aspirante-a-oficial
da arma de infantaria, em 1994.
Neuvald é mestre em ciências militares, especialista em direi-
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forma a desfrutarmos de bem estar e relacionamentos saudáveis.
Segundo ela, desenvolver a
capacidade de falar sobre as emoções, expondo o que pensamos e
sentimos, impacta na saúde física
e mental; prevenindo doenças futuras e acúmulo de tensão. “Essa
reflexão sobre nossos sentimentos
também nos ajuda a nos conhecermos internamente”, disse Camila, sugerindo que essa busca
interna seja associada com atividades que amenizem o estresse,
sem prejudicar os que estão ao
nosso redor ou a nós mesmos.
Para isso, Camila propõe um
bate-papo interativo e informal
sobre o que é o estresse, porque as
pessoas ficam estressadas, se existem trabalhos mais estressantes
que outros, como lidar como ansiedade e autocuidado, temas seguidos de dinâmica e avaliação do nível do estresse dos participantes.

P OLÍTICA

Pré-candidatos do Novo
visitam imprensa local
Trevisan Jr. participou da posse do coronel Marcus Augusto Bastos
Neuvald como novo comandante da Escola Preparatória de Cadetes

to internacional dos conflitos armados pela Escola Superior de
Guerra, especialista em segurança europeia pela Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) e bacharel em direito.
Serviu em organizações militares
nos Comandos Militares do Sul,
do Leste, do Nordeste, do Planalto, do Norte e do Sudeste. Como
oficial intermediário, foi comandante de Companhia de Fuzileiros Paraquedista, oficial de operações de Batalhão de Infantaria
e Coordenador da Segurança pes-

soal do Presidente da República.
Como oficial superior, foi Comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (Recife PE), instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, instrutor da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, comandante do 29ª Batalhão de Infantaria Blindado (Santa Maria-RS),
oficial de gabinete do Comandante no Centro de Inteligência do
Exército e assistente de oficial
General de Exército em Brasília
e no Comando Militar do Norte.

SANTO ANTÔNIO

P AU D’A LHINHO

Parlamentar solicita melhorias
para o Centro Social do bairro

Semae realiza extensão de
rede de abastecimento
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Todas as vagas disponibilizadas pela Santa Casa de Piracicaba para a aula aberta a ser
ministrada nesta quinta (21) a
funcionários das áreas de apoio,
administrativas e de enfermagem foram preenchidas.
O encontro, ministrado
pela psicóloga Camila Sartori,
do NADEP- Núcleo de Aprimoramento e Desenvolvimento de
Pessoas da Instituição, acontece nos períodos da manhã e da
tarde, no salão nobre, com a
proposta de debater a importância de expressarmos o que
carregamos em nosso interior.
“Esse é um processo de
aprendizado contínuo que merece toda nossa atenção e demanda também um certo esforço”,
disse Camila, apostando na possibilidade que todos temos de
melhorar e crescer com pequenas
mudanças nos hábitos diários de

Os pré-candidatos a deputados federais pelo Partido Novo,
Fernando Holiday, de São Paulo, e Dr. Douglas Koga, de Piracicaba, e a deputado estadual
Lucas Romero, também de Piracicaba, estiveram nesta quartafeira (20) visitando a imprensa
piracicabana. O objetivo foi apresentar suas propostas e experiências, além de trocar ideias com
os jornalistas, fortalecendo a
participação do Novo na cidade.
Fernando Holiday, eleito por
duas vezes vereador por São Paulo, comentou que, embora concorra ao mesmo cargo com Dr.
Douglas Koga, é importante a
parceria para disseminar as propostas do partido e oferecer à
população opções de escolha.
Dr. Douglas ressaltou a receptividade e o respeito com que
foram recebidos pelos jornalistas especializados em política,
grato pelo bom espaço que tive-

ram para transmitir suas ideias. “Vivenciamos um descontentamento por conta do sistema político engessado, das decisões que poderiam ser tomadas
de forma mais assertiva com a descentralização do poder, mais voltado aos municípios. Precisamos
trazer inovação no contexto do
desenvolvimento humano”, afirma o médico e pré-candidato.
Cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgias bariátricas e médico auditor, Dr.
Douglas Koga é paulistano, casado e pai de duas jovens piracicabanas. Escolheu a cidade em 2002
para viver com a família. Suas propostas trazem especialmente temas como saúde, educação e segurança. Atua no Hospital dos
Fornecedores de Cana e na Unimed Piracicaba, além de diretor
do Gastrocentro da cidade. Suas
propostas estão em seu Instagram: @douglaskogaoficial
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O PORTUNIDADE

Ipasp abre inscrições
para concurso público

Paraná visitou o centro social acompanhado do secretário de
Governo e da titular da pasta de Assistência e Desenvolvimento Social

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), juntamente com sua assessoria, visitou na manhã de terça-feira (19) o
Centro Social e Varejão Municipal
do Bairro Residencial Santo Antônio, acompanhado do Secretário
Municipal de Governo, Carlos Alberto Lordello Beltrame, e da Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, Euclidia
Maria Bombo Lacerda Fioravante,
além do assessor da pasta, Mateus.
Na visita, Paraná e o responsável pelo Centro Social,
Moisés Brasil, mostraram a ne-

cessidade de algumas melhorias para o local, como a troca de
algumas telhas, lâmpadas, limpeza no entorno da área, subtração de um arbóreo que está danificando o alambrado, construção de uma sala para acomodar
matérias e objetos, entre outros.
“Essa melhoria irá trazer
muitos benefícios para toda a comunidade, pois os moradores precisam utilizar um lugar onde sejam realizadas diversas atividades, como aulas, práticas esportivas, realização de jogos, bingos e
festas”, comentou o parlamentar.

Gilmar Rotta (PP) fiscalizou as obras na manhã de ontem, dia 20

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) iniciou na segunda-feira, 18, a extensão de rede
de abastecimento de água na Estrada do Pau D’Alhinho. Serão
cerca de 450 metros, com diâmetro de 100 mm de PVC. A obra
visa melhorar o abastecimento e
será executada em até 15 dias. Além
do bairro Pau D’Alhinho, os moradores do bairro Chácara Canaã
também serão beneficiados com
a melhoria no abastecimento. Em
paralelo, o Semae finaliza a substituição de 100 metros de rede
de abastecimento de água de 60
milímetros na avenida São Paulo, entre as ruas Paiaguás e Feli-

pe Cardoso, na Pauliceia. A substituição se fez necessária, pois a
rede existente é de diâmetro menor, causando baixa pressão.
GILMAR ROTTA - Na manhã de ontem, 20, o presidente
da Câmara,, vereador Gilmar
Rotta (PP), fiscalizou as obras de
reparo no bairro Pau D’Alhinho.
Na ocasião, constatou que a equipe já estava trabalhando no local, fazendo a instalação da passagem da nova tubulação. Anteriormente, o parlamentar havia
se reunido com moradores do
bairro e o presidente do Semae,
Maurício Oliveira, para comunicar o começo dos trabalhos.

O IPASP (Instituto de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais
de Piracicaba) abre inscrições
para concurso público visando
preenchimento de duas vagas,
sendo uma de escriturário e
outra para economista, ambos
providos pelo Regime Estatutário. As inscrições foram abertas
na quarta-feira, dia 20, e prosseguem até o dia 4 de agosto.
As provas serão realizadas
no dia 21 de agosto de 2022, às
8h, em locais a serem divulgados por meio do edital próprio
que será afixado na sede do
IPASP, no site www.consesp.
com.br e no Diário Oficial do
Município de Piracicaba/SP, com
antecedência mínima de três dias.
Para o preenchimento da
vaga de economista com carga
horária semanal de 40 horas,
exige-se do candidato Ensino

Superior Completo em Economia, Registro no Conselho Regional de Economia – CORECON e o pagamento de taxa de
inscrição no valor de R$ 83,00.
Já para o preenchimento da
vaga de escriturário, também com
carga horária semanal de 40 horas, exige-se Ensino Médio Completo e o pagamento de taxa de
inscrição no valor de R$ 57,00.
Com relação aos vencimentos, o cargo de escriturário atende a referência 7-A (R$ 2.540,65)
e o cargo de economista à referência 14-A (R$ 4.539,36).
Cabe ressaltar que as inscrições serão feitas exclusivamente
via internet, através do site
www.consesp.com.br. Todas as
informações também estão disponíveis no site do IPASP
(www.ipasppiracicaba.sp.gov.br)
– página principal - no campo
Institucional – Concurso Público.
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Contra ameaças de
Bolsonaro, Bebel faz
defesa da democracia
Divulgação

JULHO AMARELO

Parceria atua em prevenção
de hepatites virais nas ruas
Projeto “Prevenção na Quebrada”, em parceria com o Cedic (Centro de Doenças
Infecto contagiosas) e Consultório na Rua, atua com população em situação de rua

A deputada estadual Professora Bebel diz que é preciso
reagir às ameaças graves à democracia feitas por Bolsonaro

Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel
(PT) fez postagem em defesa da
democracia e das eleições gerais
deste ano. É uma resposta aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro tem feito à democracia e a
realização das eleições no Brasil,
sendo a última delas em encontro
na última segunda (18), no Palácio do Planalto, quando se reuniu com embaixadores de diversos países e fez ataques à democracia, considerada pela deputada como uma das mais graves
ameaças à democracia brasileira.
Para a deputada Bebel, “é
preciso ir às ruas, participar das
atividades do movimento Juntos pelo Brasil, esclarecer a população sobre o que está em jogo
para garantir a realização das
eleições e conquistar uma vitória histórica sobre esse governo
genocida, golpista e destruidor”.
De acordo com os principais
veículos de comunicação, desta vez
Bolsonaro foi além do que se podia imaginar. Mesmo diante de
tudo que já se viu e está se vendo
neste país, pegou muito mal a fala
do presidente Jair Bolsonaro (PL)
aos embaixadores, criticando as
urnas eletrônicas, inclusive virou
até manchete internacional. Além
da mesma conversa contra as urnas, Bebel diz que Bolsonaro emendou seu palavreado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Diante das falas de Bolsonaro, o jornal britânico “The Guardian” escreveu que o sistema de
votação no Brasil é utilizado desde 1996 e nunca ninguém reclamou de nada, assinalando que
as críticas do líder da extremadireita brasileira são infundadas
e põem em risco as eleições de
outubro. O “The New York Times”, por seu lado, classificou a
conversa com os diplomatas
como uma estratégia pela a eleição que ele vai perder, como dizem as pesquisas eleitorais. O jornal americano ainda comparou a
conduta de Bolsonaro à de Do-

nald Trump, que desacreditava as
eleições nos Estados Unidos. Já o
“The Washington Post” publicou
que Bolsonaro não apresentou nenhuma evidência de suas afirmações, indicando que o presidente
está preparando um clima para
rejeitar o resultado da eleição.
A informação que circula nos
principais veículos de comunicação do país é de que a maior parte
dos embaixadores que participaram da reunião não ficou convencida com as acusações de Bolsonaro. Quase todos farão um relatório aos seus governos dizendo
que Bolsonaro fala, fala, volta a
falar, repete, critica, critica, mas
não apresenta nenhuma prova de
tudo que vem dizendo. Muitos diplomatas chegaram a dizer que
estão preocupados com a democracia no Brasil e que o presidente
deixou claro que vai questionar o
resultado da eleição presidencial,
caso perca para Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). Afirmaram, ainda,
que essa desavença de Bolsonaro
com o STF e o TSE tem um forte
componente político. Por fim, assinalaram que os ataques do
presidente chegaram a causar
profundo constrangimento, especialmente as críticas nominais
aos ministros Edson Fachin,
Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Resumindo a
história, os embaixadores presentes à reunião afirmaram que
Bolsonaro representa uma ameaça para a democracia brasileira.
Para Bebel, principal liderança do PT em toda região, é
preciso reagir. “Não nos deixemos enganar pela forma atabalhoada de Bolsonaro. Ele quer
destruir o sistema eleitoral e a
democracia brasileira. Não vamos permitir. Defender a democracia é tarefa de todos os brasileiros, sobretudo dos formadores
de opinião. Portanto, professores
e professoras, temos um papel
fundamental neste momento, esclarecendo a juventude e a toda
a população”, escreveu a parlamentar em suas redes sociais.

O projeto Prevenção na
Quebrada, que integra o Caphiv
(Centro de Apoio a HIV/Aids e
Hepatites Virais), definiu uma
parceria com o Cedic (Centro de
Doenças Infectocontagiosas) e o
Consultório na Rua, ambos da
Secretaria Municipal de Saúde,
para ações de atendimento à
população em situação de rua.
As atividades foram definidas
em reunião no início de julho.
No próximo dia 26, haverá
uma ação de vacinação contra
Hepatite B em três locais, iniciando-se a partir das 9h: Centro POP, praça José Bonifácio e
área de lazer da Rua do Porto.
Serão priorizados os usuários
cadastrados, buscando concluir o esquema vacinal nestas
pessoas. Já no dia 2 de agosto,
no Centro POP, a partir das 9h,
acontecem ações com testes rápidos de sífilis e HIV, além de Hepatites, caso o esteja disponível.
A coordenadora do “Prevenção na Quebrada”, Rosangela Souza, destaca que as ações integram
a campanha Julho Amarelo, com
o objetivo de ampliar a prevenção,
principalmente das pessoas em
situação de rua. Ela participou
da reunião junto com Karina
Correa, enfermeira do Cedic, e Carolina Albuquerque Alves, coordenadora do Consultório na Rua.
O presidente do Caphiv, Paulo Soares, aponta a necessidade de
projetos sociais sempre estarem
em sintonia com programas e
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Atividades foram definidas em reunião no início do mês de julho

ações do governo, com a intenção
de complementar o que é oferecido no poder público. “Mantemos
o diálogo permanente com os órgãos de governo, assim podemos
contribuir a partir dos projetos que
desenvolvemos no centro”, explica.
O QUE SÃO HEPATITES
VIRAIS? - De acordo com a enfermeira Karina Correa, do Cedic,
as hepatites virais são infecções
causadas por diferentes vírus que
atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. “Na maioria das vezes são infecções silenciosas, não apresentam sintomas”, aponta. “Entretanto, quando presentes, elas
podem se manifestar como can-

saço, febre, mal-estar, tontura,
enjoo, vômitos, dor abdominal,
pele e olhos amarelados, urina
escura e fezes claras”, conclui.
No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas
pelos vírus A, B e C. Existem
ainda, com menor frequência,
o vírus da hepatite D (com maior registro na região Norte do
país) e o vírus da hepatite E,
menos comum no Brasil, encontrado com na África e na Ásia.
FORMAS DE CONTÁGIO - As hepatites virais podem
ser transmitidas pelo contágio
fecal-oral, especialmente em locais com condições precárias de
saneamento básico e água, de hi-

giene pessoal e dos alimentos;
pela relação sexual desprotegida; pelo contato com sangue
contaminado, através do compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates
de unha e outros objetos perfurocortantes; da mãe para o filho
durante a gravidez (transmissão
vertical), e por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados.
O contágio via transfusão de
sangue já foi muito comum no passado, mas, atualmente é considerado raro, tendo em vista o maior
controle e a melhoria das tecnologias de triagem de doadores, além
da utilização de sistemas de controle de qualidade mais eficientes.

DIFERENÇAS ENTRE TIPOS A, B, C, D e E
HEPATITE A - Causada pelo
vírus A da hepatite (HAV),
também conhecida como
“hepatite infecciosa”. A transmissão da hepatite A é fecaloral (contato de fezes com a
boca). A doença tem grande
relação com alimentos ou
água não seguros, baixos
níveis de saneamento básico e de higiene pessoal
(OMS, 2019). Outras formas
de transmissão são os contatos pessoais próximos
(intradomiciliares, pessoas
em situação de rua ou entre
crianças em creches) e os
contatos sexuais (especialmente em homens que fazem
sexo com homens – HSH).
HEPATITE B - Causada pelo vírus B da hepatite (HBV). O HBV
está no sangue e secreções,
e a hepatite B é classificada
como uma infecção sexualmente transmissível. Em adultos, cerca de 20% a 30% das
pessoas adultas infectadas
cronicamente pelo vírus B da
hepatite desenvolverão cirrose e/ou câncer de fígado. As
principais formas de transmissão são relações sexuais
sem preservativo com uma
pessoa infectada; da mãe infectada para o filho, durante a
gestação e o parto; compartilhamento de material para
uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos); comparti-

lhamento de materiais de higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros
objetos que furam ou cortam);
na confecção de tatuagem e colocação de piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que não atendam às normas de biossegurança; por
contato próximo de pessoa a
pessoa (presumivelmente por
cortes, feridas e soluções de
continuidade); transfusão de
sangue (mais relacionadas ao
período anterior a 1993). Ainda
que a hepatite B não tenha cura,
a vacina contra essa infecção é
ofertada de maneira universal
e gratuita no SUS, nas Unidades Básicas de Saúde.
HEPATITE C - Causado pelo vírus C da hepatite (HCV). Aproximadamente 60% a 85% dos
casos se tronam crônicos e, em
média, 20% evoluem para cirrose ao longo do tempo. Uma
vez estabelecido o diagnóstico
de cirrose hepática, o risco anual para o surgimento de carcinoma hepatocelular (CHC) é de
1% a 5% e de descompensação hepática é de 3% a 6%.
Após um primeiro episódio de
descompensação hepática, o
risco de óbito, nos 12 meses
seguintes, é de 15% a 20%.
Pessoas submetidas a hemodiálise, privados de liberdade,
usuários de drogas e pessoas

vivendo com HIV são exemplos
de populações mais vulneráveis à infecção pelo HCV. A
transmissão do HCV pode
acontecer por Contato com sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas, seringas e outros objetos para
uso de drogas (cachimbos);
reutilização ou falha de esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos; falha de
esterilização de equipamentos
de manicure; reutilização de
material para realização de tatuagem; procedimentos invasivos (ex.: hemodiálise, cirurgias,
transfusão) sem os devidos
cuidados de biossegurança;
uso de sangue e derivados contaminados; relações sexuais
sem o uso de preservativos
(menos comum); transmissão
da mãe para o filho na gestação ou parto (menos comum).
A hepatite C não é transmitida
pelo leite materno, comida,
água ou contato casual, como
abraçar, beijar e compartilhar
alimentos ou bebidas com
uma pessoa infectada.
HEPATITE D - Causada pelo vírus D da hepatite (HDV), também chamada de Delta. Está
associada à presença do vírus B da hepatite (HBV) para
causar a infecção e inflamação das células do fígado. É
considerada a forma mais grave de hepatite viral crônica,

com progressão mais rápida para cirrose e um risco
aumentado para descompensação, carcinoma hepatocelular (CHC) e morte. As
formas de transmissão são
idênticas às da hepatite B.
HEPATITE E - Causada pelo
vírus E da hepatite (HEV). O
vírus causa hepatite aguda de
curta duração e autolimitada.
Na maioria dos casos, é uma
doença de caráter benigno. A
hepatite E pode ser grave na
gestante e, raramente, causar infecções crônicas em
pessoas que tenham algum
tipo de imunodeficiência. A
hepatite E não tem dados de
prevalência significativos no
Brasil, sendo encontrado com
maior facilidade na África e na
Ásia. A transmissão ocorre
principalmente pela via fecal-oral e pelo consumo de
água contaminada, em locais com infraestrutura sanitária deficiente. Outras formas de transmissão incluem ingestão de carne mal
cozida ou produtos derivados de animais infectados
(por exemplo, fígado de porco); transfusão de produtos
sanguíneos infectados; e transmissão vertical de uma mulher
grávida para seu bebê.
Fonte: Centro de Doenças
Infectocontagiosas (Cedic)

FORMAS DE PREVENÇÃO
HEPATITE A: – a vacina contra a hepatite A é altamente
eficaz e segura e é a principal medida de prevenção;
– lavar as mãos com frequência, especialmente após
o uso do sanitário, trocar fraldas e antes do preparo de
alimentos;
– utilizar água tratada, clorada ou fervida, para lavar os
alimentos que são consumidos crus, deixando-os de
molho por 30 minutos;
– cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los,
principalmente mariscos,
frutos do mar e peixes;
– lavar adequadamente
pratos, copos, talheres e
mamadeiras;
– usar instalações sanitárias;
– no caso de creches, préescolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, adotar medidas ri-

gorosas de higiene, tais como
a desinfecção de objetos,
bancadas e chão, utilizando
hipoclorito de sódio a 2,5% ou
água sanitária;
– não tomar banho ou brincar
perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo
de onde haja esgoto;
– evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios;
– usar preservativos e higienizar as mãos, genitália, períneo e região anal, antes e
após as relações sexuais.
HEPATITE B: A vacina é a principal medida de prevenção
contra a hepatite B, sendo extremamente eficaz e segura;
usar preservativo em todas as
relações sexuais; não compartilhar objetos de uso pessoal,
tais como lâminas de barbear
e depilar, escovas de dente,

material de manicure e pedicure, equipamentos para uso
de drogas, confecção de tatuagem e colocação de piercings. A testagem das mulheres
grávidas ou com intenção de
engravidar também é fundamental para prevenir a transmissão
de mãe para o bebê. A profilaxia
para a criança após o nascimento reduz drasticamente o
risco de transmissão vertical.
HEPATITE C: Não existe vacina contra a hepatite C. Para
evitar a infecção é importante
não compartilhar com outras
pessoas qualquer objeto que
possa ter entrado em contato
com sangue (seringas, agulhas, alicates, escova de dente, etc); usar preservativo nas
relações sexuais; não compartilhar quaisquer objetos
utilizados para o uso de drogas; toda mulher grávida pre-

cisa fazer no pré-natal os
exames para detectar as hepatites B e C, HIV e sífilis.
Em caso de resultado positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas. O tratamento da hepatite C não está indicado para
gestantes, mas após o parto
a mulher deverá ser tratada.
HEPATITE D: A hepatite D ocorre em pacientes infectados
com o tipo B, portanto, a vacina contra a hepatite B, protege contra o tipo D, também.
HEPATITE E: A melhor forma
de evitar a doença é melhorando as condições de saneamento básico e de higiene,
tais como as medidas para
prevenir a hepatite do tipo A.
Fonte: Centro de Doenças
Infectocontagiosas (Cedic)
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Alunos da Pós-EEP lançam
“Carta Pelo Reuso da Água”

E

ADOLESCENTE

Anilton Rissato conhece
Hospital de Guarulhos
Divulgação

Documento será encaminhado à Rede Latino Americana de Organismos de Bacias;
lançamento aconteceu no último dia 15, na Escola de Engenharia de Piracicaba
Alunos do curso de pós-graduação em Gerenciamento de
Recursos Hídricos da EEP- Escola de Engenharia de Piracicaba produziram e lançaram na
noite da última sexta-feira, 15,
minuta da “Carta de Alerta Sobre
as Vantagens do Reuso da Água”.
O documento ressalta a importância da água de reuso, apresenta
a técnica como alternativa ao aumento da disponibilidade hídrica e
fala sobre a necessidade do apoio e
empenho de técnicos, acadêmicos,
empresários, gestores públicos e da
população em geral com vistas à
evolução tecnológica dos processos
para utilização da água de reuso.
Segundo o professor Francisco Lahóz, coordenador do curso e da disciplina de Educação
Ambiental na EEP, a Carta será
disponibilizada para a sociedade
do Brasil e da América Latina por
meio da Rede Latino Americana
de Organismos de Bacias (RELOB), na qual ele ocupa a função
de representante (‘vogal’) do Brasil, através do Consórcio PCJ.
“Vamos encaminhar a Carta para
o presidente da RELOB, Roberto
Olivares, do México, permitindo
que o documento seja veiculado
em todos os países latinos associados à Entidade, em que são
recomendados procedimentos

na ótica da educação ambiental
voltada à sustentabilidade dos
recursos hídricos”, disse.
Ele revela que a Carta ressalta os instrumentos contidos na
Política Nacional de Recurso Hídricos, como o Plano de Recursos
Hídricos, o enquadramento dos
corpos d’água, a outorga do direito de uso da água, a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos e o
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SIRGH), organismos que visam à garantia da
água em quantidade e qualidade,
de forma a atender os setores agrícola industrial e urbano para as
atuais e futuras gerações.
Ele lembra também que as
Bacias dos Rios PCJ (Piracicaba,
Capivari e Jundiaí), onde inserese o município de Piracicaba, é
uma área de estresse hídrico crônicoporque, na estiagem, as águas
oferecidas naturalmente pelos
cursos d’água não são suficientes para o pleno atendimento das
demandas existentes. “Além disso, seu aquífero subterrâneo é
pobre, em termos de disponibilidade hídrica”, complementouLahóz ao justificar a iniciativa.
Segundo ele,o reuso da água
já ocorre com sucesso há dezenas
de anos nessas Bacias, uma vez
que, no período de estiagem, os
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Vereador também conversou com titular da Saúde de Guarulhos

Iniciativa partiu de alunos e professores do curso de
pós-graduação em Gerenciamento de Recursos Hídricos

municípios localizados rio abaixo
dependem do lançamento dos
efluentes gerados pelos municípios localizados rio acima, ampliando a vazão nas calhas dos corpos d’água, o que consequentemente facilita suas captações.
“Nos últimos 30 anos, o tratamento de efluentes nas Bacias
PCJ passou de 3% na década de
1990 para 78% atualmente, o que
possibilitou a melhoria na qualidade da água captada diretamente na calha dos cursos
d’água”, disseLahóz, ressaltando que o país precisa ampliar e
aprimorar essa experiência.

Ele conta que as Bacias PCJ
possuem várias Estações de Tratamento de Esgoto – ETE que
comprovam na prática a viabilidade técnica e econômica dos
processos envolvidos na água de
reuso, de forma a estimular novos avanços na área de comando e controle ambiental permitindo um aumento significativo
da disponibilidade hídrica.
“Neste processo, esgoto doméstico e efluentes industriais
passam por tratamentos, simples ou avançados, fazendo com
que o esgoto se transforme em
matéria-prima”, considerou.

E VENTO

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve em Guarulhos na
última segunda-feira (11), onde
participou de reunião com o secretário de Saúde daquele município, Dr. Ricardo Rui. Na ocasião, Rissato também conheceu as
instalações do HMCA (Hospital
Municipal da Criança e do Adolescente), referência em atendimento para o público juvenil.
Acompanhado do secretário, diretores, equipe técnica e
médica, o parlamentar percorreu toda a estrutura da unidade de saúde, e pode conheceu
de perto a ambulância personalizada que o hospital possui.
"O objetivo da visita foi reunir informações sobre a administração e funcionamento do hospital para que possa indicar e trazer

a instalação de Pronto Atendimento Infantil para nossa cidade, com
atendimentos especializados e,
quem sabe, até mesmo a construção de um Hospital Infantil em um
futuro que almejamos estar bem
próximo", destacou o vereador.
Anilton Rissato também
propôs projetos para melhoria
nos serviços de saúde ofertados
para as crianças em Piracicaba,
como por exemplo, a reestruturação de prédios desativados ou
a construção de um prédio novo.
“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.
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1ª Corrida ESG registra mais de 1.400 inscrições Com dois novos álbuns,
banda anuncia turnê

A 1ª Corrida ESG, organizada pela Prefeitura em conjunto
com a Chelso Sports, recebeu a
inscrição de 1.424 participantes,
dentro das modalidades 5km e
10km. A ação, que integra o calendário de comemorações de 255
anos de Piracicaba, acontece no
dia 30, com concentração às 7h
em frente ao Engenho Central.
O percurso terá largada e chegada no Engenho Central, passando pelas avenidas Paulista e Cruzeiro do Sul. A premiação da corrida será nas categorias geral e por
faixa etária. Para o titular da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), Alex Gama Salvaia,
a expectativa é de realização de um
grande evento. “Nossa ideia é oferecer uma ação voltada para o
bem-estar, incentivando a prática
de atividades físicas, além de comemorar o aniversário da cidade.
Por isso o percurso foi pensado justamente para destacar um dos principais pontos turísticos da cidade,
que é o Engenho Central”, ressalta.
Além da corrida, será montada estrutura no Engenho, com
tendas, food trucks e palco para

Divulgação

Divulgação

1ª Corrida ESG vai celebrar o aniversário de 255 anos de Piracicaba

o show de encerramento, com o
grupo Jeito Moleque. O acesso ao
show será gratuito para os inscritos na corrida, mas qualquer pessoa que quiser assistir, poderá adquirir o ingresso que será comercializado pelos valores de R$ 60
(masculino) e R$ 40 (feminino).
O evento ainda terá apresen-

tação de cães da Guarda Civil e
da Polícia Civil e a Petminhada,
com concentração a partir das
13h40. Os interessados em participar da Petminhada deverão se
inscrever no dia do evento.
O Núcleo de Bem-Estar Animal, vinculado à Sedema e à Secretaria de Saúde (SMS), estará

Banda apresenta os discos “All” e “Ela me prefere doidão”

também no local, com a tenda do
programa Tutor de Responsa,
fornecendo informações, orientações e tirando dúvidas sobre posse responsável e castração. “Faremos também agendamento online
para o programa CastraFácil dentro do evento”, destaca o coordenador do Núcleo, Matheus Santos.

Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

Após turnê pelo Brasil no final de 2021 e meados de 2022, a
banda Tatto Falconi TTF segue
representando o País pelo mundo
afora, com o lançamento de dois
novos álbuns de estúdios, “All” e
“Ela me prefere doidão”, o 21º da
carreira. Os registros – um inglês
e outro em português – serpenteiam entre os ritmos do grunge e
com o tempero do stoner rock que
se faz sentir em várias canções.
“Os novos discos são um
trabalho árduo que nos levou um
ano de composição e criatividade. Sem dúvidas, são nossos melhores álbuns e esperamos que
todos os nossos fãs latino-americanos, de todo o Brasil e países
de língua inglesa, possam apre-

ciá-lo como nós ao ouvirmos a
produção final”, comenta Giovanni Falconi Ossa, líder da banda.
A banda também conta com
George Elso no baixo, Cristóbal
Casajeros na bateria e Juan Pablo
Barra nos teclados e anuncia uma
turnê por Seattle, Los Angeles, Phoenix, Houston e Philadelphia, além
de datas no México, Colômbia e
Argentina. A turnê levará o mesmo nome de um álbum carregado
de histórias sombrias de vida, desgostos, desabafos, frustrações e
muita raiva, como indica a banda.
Para conhecer mais a banda
Tatto Falconi TTF, acesse as mídias sociais da banda: Twitter
@TattoFalconiRoc e no Instagram @TattoFalconiBanda.

C OMPRA

Câmara conclui licitações para
atualizar sistema anti-incêndio
BOA MORTE
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) encaminhou à Semob (Secretária Municipal de
Obras) uma indicação solicitando serviço de tapa-buraco na rua Boa Morte, na região central. De acordo com
o parlamentar, as más condições da via ocasionavam

muitos acidentes e deterioração dos veículos. Na solicitação, Pompeo ressaltou
que os motociclistas reclamavam de muitos problemas
com acidentes. Com o atendimento da solicitação, o vereador agradeceu pelo trabalho
feito para melhoria da via.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

“SP CONTRA O RACISMO”
Os vereadores Acácio Godoy
(PP), vice-presidente da Mesa
Diretora da Câmara, e Pedro
Kawai (PSDB), 2o-secretário,
participaram de ato na terçafeira, 19, para marcar os 12
anos da Lei 14.187/2010, conhecida como “São Paulo
Contra o Racismo”. O evento
foi promovido pela Secretaria
da Justiça e Cidadania do
Estado de São Paulo e contou

com o presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra, Gil Marcos Clarindo
dos Santos, de Renato Santos de Azevedo, representante da Ordem dos Advogados
(OAB-SP), e Agnaldo Benedito de Oliveira, presidente
do Centro de Documentação, Cultura e Política Negra
de Piracicaba (CDCPN).

A Câmara Municipal de Piracicaba concluiu as licitações
para compras de materiais e painéis elétricos para o sistema de
combate a incêndios dos prédios
principal e anexo. Os editais 17 e
18, de 2022, foram abertos nos
últimos dias 15 e 19 de julho, em
certames conduzidos pelos servidores do Setor de Compras e
Contratos do Departamento Administrativo e Documentação.
Na licitação 17/2022, que trata do fornecimento de materiais
elétricos e hidráulicos para sistema de incêndio, foram 33 itens em
disputa, sendo definidos após a
pregoeira decidir, com base no edi-

tal, realizar processo de ampla concorrência, já que não houve a presença mínima de três empresas.
Assim, os itens foram disputados pelas duas empresas
que participaram do certame:
Comercial Concorrent Eireli –
EPP e J.A. Lopes Acessórios EPP.
Já na licitação 18/2022, quem
fornecerá os dois painéis elétricos
para acionamento das bombas de
incêndio será a empresa Enethan
Soluções em Painéis Ltda, com o
valor unitário de R$ 4.910,00 (totalizando R$ 9.820,00). Os editais estão disponíveis, na íntegra,
no Portal de Transparência da
Câmara Municipal de Piracicaba.
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SALÃO

DE

HUMOR

Júri seleciona 315 obras para mostra oficial
Trabalhos são de 176 artistas, de 30 países; premiados devem ser escolhidos no próximo mês

A mostra oficial do 49º Salão Internacional de Humor de
Piracicaba terá 315 trabalhos, de
176 artistas, de 30 países. As
obras foram selecionadas neste
mês pelos integrantes do Júri de
Seleção. Em agosto, o Júri de
Premiação se reunirá virtualmente para escolher as peças a
serem premiadas. A abertura do
Salão de Humor de 2022 está
prevista para acontecer no dia 27
de agosto. O evento é realizado
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural) e Cedhu
(Centro Nacional de Documentação, Pesquisa, e Divulgação do
Humor Gráfico de Piracicaba).
Dos 1.990 trabalhos inscritos,
de 365 artistas provenientes de 40
países, foram selecionadas ao todo
50 caricaturas, 50 cartuns, 50
charges, 58 tiras, 10 esculturas, 47
obras da categoria e-commerce e
50 da categoria saúde. Os responsáveis pela seleção foram Paulo
Jindelt, ilustrador, cartunista, caricaturista e premiado no Salão em
2015, de Joinville (SC); Pedro Pimenta, assessor e relações institucionais da Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo; Jota A, cartunista do Piauí que foi diversas
vezes premiado em Piracicaba;
Luiz Marangoni, cartunista e autor das tiras do Esporte Clube XV
de Novembro de Piracicaba; Dalila Lamour, diretora de Cultura da
Prefeitura de Iracemápolis; Maria Luziano, ilustradora e caricaturista, e Gabriela Borges, jorna-

lista e fundadora da Mina de HQ.
Entre os países representados na seleção da mostra, além
do Brasil, estão Arábia Saudita,
Bélgica, Croácia, Espanha, Indonésia, Itália, Polônia, Romênia,
Sérvia, Turquia e Uzbequistão.
“Recebemos obras de muita
qualidade e que, de fato, provocam reflexão sobre os mais variados temas. O júri de seleção fez
um trabalho primoroso, selecionando peças diversas para compor a mostra oficial. Estamos ansiosos para poder mostrar tudo
isso ao público, tanto de forma
presencial quanto online, para que
cada vez mais pessoas tenham
acesso a uma das vitrines de artes
gráficas mais antigas e ininterruptas do mundo”, comentou o diretor do Salão, Junior Kadeshi.
PREMIAÇÃO – Neste ano,
o valor total de prêmios do Salão é
de R$ 55 mil. O Júri de Premiação
é composto por Walter Toscano,
cartunista peruano, premiado diversas vezes em Piracicaba; Anne
Derenne, cartunista e ilustradora
francesa radicada na Espanha;
Farid Zaine, compositor, ator, diretor de teatro, poeta, cinéfilo e
secretário de Cultura de Limeira;
Aline Torres, relações públicas e
secretária de Cultura de São Paulo; Théa Severino, editora de imagem da Folha de S. Paulo; Ben
Ludmer, mágico, comediante e
ator, e Bruno Motta, comediante
e ator. Eles devem se reunir, em
encontro online, no dia 6 de agosto, para definir os premiados.

Fotos: Divulgação

1

3

1- Caricatura de Pablo Picasso (Alireza Pakdel, do Irã); 2- Charge do
brasileiro Rodrigo Mineu. 2- Trabalho de Sandra Lode, da Espanha.

SERVIÇO
49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Abertura:
27/08, às 19h, no Teatro Erotides de Campos (avenida Dr.
Maurice Allain, 454, Parque do Engenho Central). Entrada
gratuita. Informações: salao internacionaldehumor.com.br.

Ô NIBUS

Linha Parque Tecnológico tem horário especial
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), de-

terminou horário especial na
linha 506 – Parque Tecnológico, de ontem, 20, até sexta-feira, 22/07, às 17h, com saída

2

na rotatória da Fatec. O objetivo é atender aos passageiros
que participam da reunião do
Censo Demográfico 2022.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE RIO DAS PEDRAS - SAAE
Aviso de Republicação de Licitação - Registro De Preços n.° 03/2022 - Edital n.° 06-2022 Pregão Presencial n.º 03/2022 - Processo n.° 956/2022 - O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE, faz público, realizará processo licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para o
fornecimento parcelado de elementos filtrantes para serem utilizados no tratamento de água do
município de Rio das Pedras, por um período de doze meses, conforme necessidades do
SAAE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I deste Edital. A Data do Credenciamento e protocolo dos envelopes será dia 08/08/2022 às 09:00hrs (horário de Brasília), sob
pena de indeferimento da participação. A data de realização da etapa de lances e abertura dos
envelopes 01 "propostas" 02 "Documentos" será realizado dia 08/08/2022 às 09:30hrs (horário
de Brasília), na sala de Licitações da Autarquia localizada na Ladeira José Leite de Negreiros,
n.° 10, bairro Centro, Rio das Pedras, Estado de São Paulo, CEP: 13390-049, telefone 193493-9490. O edital poderá ser retirado no site da Autarquia (http://www.saaerdp.com.br/), ou
pessoalmente no endereço supracitado, horário de atendimento das 08:00 até as 16:00 (horário
de Brasília). EMERSON RICARDO VIEIRA - Superintendente. Rio das Pedras 20/07/2022.
Esta publicação custou R$ 432,00 aos cofres públicos
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Caipirandando participa
da Festa da Polenta

Corpo de acumulador é
localizado em residência
Divulgação

Oitava edição do evento de caminhada terá 23 km, dois pontos
de largada e encerramento no bairro de Santa Olímpia
A Prefeitura de Piracicaba realiza neste sábado, 23, a oitava
edição do Caipirandando, evento
de caminhada gratuito que terá
novidades em relação às etapas
anteriores: pela primeira vez, o
percurso terá dois pontos de saída
diferentes. O destino final também
é inovador: a iniciativa organizada pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam) levará os participantes ao
bairro Santa Olímpia, onde eles
poderão participar da 25ª Festa da
Polenta de Piracicaba. No total, o
Caipirandando terá 23 km de rota,
com uma parada técnica aos 13 km
para hidratação e descanso.
A 'largada' será dividida em
dois momentos. O primeiro tem
a concentração agendada para
as 5h30, em frente ao prédio da
Prefeitura de Piracicaba, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, bairro Chácara Nazaré. No local, os participantes
participarão de um aquecimento
comandado pela professora da
Selam, Janine Diório. A saída
acontece pontualmente às 6h. O
segundo ponto de partida do Caipirandando será na Área de Lazer do bairro Santa Teresinha, em
frente ao supermercado Pague
Menos, com a concentração marcada às 6h, aquecimento orientado pela professora Mônica Graner
e largada prevista para as 6h30.
"A proposta nesta edição é
diferente. Depois de passar pelo
Parque Ecológico, em Santa Teresinha, vamos caminhar em direção à Usina Costa Pinto e faremos
uma única parada com cerca de
13 km, para que os participantes

Divulgação

Equipes desobstruíram a entrada e aguardam a chegada da perícia

Equipes da Defesa Civil, da
Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) e Corpo
de Bombeiros localizaram, no início da tarde de ontem, 20, o corpo
do homem que era procurado dentro de sua residência, no bairro
Alvorada. A residência estava tomada por materiais inservíveis,
acumulados pelo homem, o que
dificultou o trabalho de busca. As
equipes preservam o local e aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil para liberação e retirada
do corpo. Para conseguir localizar
o homem, as equipes retiraram
três caminhões de materiais inservíveis, desde o início da manhã.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado na noite de terça-feiA atividade realizada pela Selam chega à oitava edição no mês de julho

possam descansar e se hidratar.
Na sequência, vamos direto até
Santa Olímpia e a Festa da Polenta será um atrativo a mais. Além
da caminhada e da prática físicoesportiva, o Caipirandando tem
como principais características a
interação e o bem-estar social", destacou Alexandre Nascimento, chefe do setor de eventos da Selam.
Interessados em participar
podem se inscrever e obter mais
informações pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648.
As orientações para a caminha-

da são as seguintes: calçar tênis confortáveis e macios, trajar roupas leves, usar protetor
solar, levar frutas ou barras de
cereais para alimentação e garrafas de água para hidratação.
A iniciativa terá o apoio da
Secretaria Municipal de Saúde, que
fornecerá kits de primeiros socorros, e dos professores do Programa de Atividades Motoras (PAM).
No final da caminhada, a Selam
fornecerá o transporte aos participantes que desejarem retornar ao
ponto de partida, na Prefeitura.

ra, 19, por vizinhos e familiares que não viam o homem desde segunda-feira. Eles registraram que sempre o avistavam
entrando e saindo do espaço,
mas que não notaram movimento desde a segunda-feira e por
isso acionaram os Bombeiros.
Na manhã de ontem, a equipe do Corpo de Bombeiros, com
auxílio da Defesa Civil e da Sedema, iniciou às 8h os trabalhos de
remoção dos materiais até conseguirem chegar ao local onde estava o corpo, em uma espécie de despensa, próxima à cozinha do imóvel. Eles conseguiram avistar o
corpo somente por volta das
12h40, já que a casa estava tomada por materiais inservíveis.
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USAR O FIO DENTAL É IMPORTANTE
O que todo mundo chama de "usar o
fio dental" os dentistas preferem dizer
"limpeza entre os dentes" (ou limpeza interdental). O fio dental é apenas uma das
muitas ferramentas que você pode usar
para realizar esta importante tarefa diária. O fundamental é limpar adequadamente as laterais de seus dentes e a área
entre eles, todos os dias.
Esta limpeza pode ajudar a sua saúde
bucal de duas formas, principalmente. Primeiro, ela tira detritos presos e matéria alimentar em áreas de difícil acesso. Segundo: ela

remove a placa bacteriana das laterais de seus
dentes. Eliminar a placa é crucial para a sua
saúde da boca, uma vez que ela contribui para
muitos problemas bucais se não for tratada.
A falta de higiene adequada entre os
seus dentes pode contribuir para: formação
de cálculo dental; doença periodontal; cárie; doenças crônicas.
E para não chegar a esse ponto, o ideal
é fazer o que você já sabe: escovar os dentes e apostar na limpeza entre os dentes,
que está associada a uma menor frequência de gengivite, cárie e perda dos dentes.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------

TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

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
SR. ILDEFONSO MONDELO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Mondelo e da Sra. Celina
Gomes Mondelo, era casado com
a Sra. Olga Selma Demetrio; deixa
os filhos: Ricardo dos Santos Mondelo, casado com a Sra. Maria Rita
Simoes Mondelo; Roberto dos Santos Mondelo, casado com a Sra.
Marilisa Correa Batista Mondelo e
Cecilia Maria Mondelo. Deixa netos,
bisnetas, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada ontem, tendo saído o
féretro às 12h00 da sala “Diamante” do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARCIA CRISTINA LEAL
PINAZZA faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Galdino Gomes Leal e da
Sra. Antonia Silva Leal, era casada
com o Sr. Mario Pinazza Filho; deixa
as filhas: Natalia Vizotto Leal, casada com o Dr. Danilo Dressano e
Mariana Leal Vizotto, casada com o
Sr. Mateus Gonçalves Pereira. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado
na sala 01 do Velório da Saudade
até as 10h30 de hoje e após o
mesmo será transladado para o
Cemitério Cristo Rei na cidade de
Porto Ferreira/SP onde será sepultado no jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
JOSE JOAQUIM LIBARDI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba,
contava 76 anos de idade e era
casado com a Sra. Aparecida de
Oliveira Delaniesi Libardi. Filho dos
finados Sr. João Libardi e da Sra.
Herminia Pessatto Libardi. Deixa os
filhos: Gleison Delaniesi Libardi casado com Angela Ferraz Libardi; Elton Delaniesi Libardi casado com
Edinéia Ap. Souza Cerqueira; Leandro Delaniesi Libardi. Deixa netos e
demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se ontem às
11:00hs, saindo a urna mortuária do
Velório sala "B" do Parque da Ressurreição, seguindo para a referida
necrópole, onde foi inumado em jazigo da Família. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. JORGE CARLOS BISSI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba,
contava 71 anos, casado com a
Sra. Teresinha Aparecida Dias Bissi. Filha dos finados Sr. Oswaldo
Bissi e da Sra. Catarina Dal Giacomo Bissi. Deixa os filhos, Karla Fernanda Bissi e Débora Aparecida
Bissi. Deixa ainda netas demais familiares e amigos. O sepultamento
deu-se dia 20pp às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01,
seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da
família. À família me amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
DON SR. ANTONIO SIMITAN faleceu aonteontem na cidade de Rio
das Pedras, contava 94 anos de
idade e era viúvo da Sra. Luiza Beta
Simitan. Era filho dos finados Sr. Innoscente Simitan e da Sra. Antonia
Thomaz. Deixa os filhos, Vicente
Simitan casado com Selma; Luis Simitan casado com Cornelia; Cristina
Simitan; Luzia Simitan casada com
Armando; Catarina Simitan; Palmira
Simitan Alves casada com Jose Aparecido Almeida Alves. Deixa netos,
bisnetos demais familiares e amigos.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de Londrina e seu sepultamento dar-se-a
dia hoje as 16h00, saindo a urna
mortuária do Velório Parque das
Oliveiras, seguindo para o Cemitério São Pedro naquela localidade,
onde sera inumado em jazigo da
família. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. JUJU - BENEDICTA DE CASTRO SANTOS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, contava 96 anos,
filha dos finados Sr. Daniel Alves de
Castro e da Sra. Helena Pires de
Castro. Era viúva do Sr. Armando
Barros Santos. Deixa a filha Wilma
Teresinha de Castro Barros; demais
familiares e amigos. O Velório ocor-

reu na sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba, a partir das
10h30 do dia 20/07/22. Às 16h houve a cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também do
mesmo local. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. NEIDE DA FONSECA faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, contava 70 anos de idade era
viúva do Sr. Roney Reame. Filha
do finado Sr. Jose Antonio da Fonseca e da Sra. Natalina de Moraes
Fonseca. Deixou As filhas, Adriana Fonseca Reame e Luciana Aparecida Fonseca Reame. Deixa ainda os netos, Marcos Gomes Pereira Junior; Tiago Porfirio dos Santos; Roney Reame das Neves e
demais familiares e amigos. O sepultamento deu-se ontem às
17:00hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Vila Rezende sala-02, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em
jazigo da família. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. LAURINDA MOTA AGUIAR
DO MARCO faleceu dia 18pp na cidade de Piracicaba, contava 88
anos, filha dos finados Sr. Mario
Dias de Aguiar e Sra. Maria Antonieta Mota Aguiar. Era viúva do Dr.
Nicolau Moreira do Marco. O sepultamento deu-se dia 19pp às
10:30hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade - Sala 03, seguindo para a o cemitério Municipal
da Saudade, onde foi inumado em
jazigo da família. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. JORGE MARTIMIANO DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, contava 86 anos, era casado com a Sra Maria Ines de Oliveira Silva, filho dos finados Sr. João
Martimiano da Silva e da Sra. Durvalina Maria de Rezende. Deixa os
filhos: Gilmar Aparecido Martimiano
da Silva casado com Renizia, Gilberto Martimiano da Silva casado com
Fatima, Adriana Aparecida Martimiano da Silva Calderan, falecida era
casado com Jose Carlos, Silmara
Martimiano Detoni casada com Marcel Detoni, Claudia B. Martimiano da
Silva casada com Marcelo da Silva,
Diaime de Jesus Martimiano da Silva
casado com Eliane Mello, Nataly de
Jesus Martimianoda Silva, falecida.
Deixa netos e bisnetas; demais familiares e amigos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje às 16h30, saindo a
urna mortuária do Velório "A" do Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole,
onde será inumada em jazigo da
família. À familia e amigos, enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 48/2022, Processo: 1223/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática TABLETS. As propostas serão acolhidas com início no dia 21/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 04/08/2022. O início da sessão de disputa de preços
ocorrerá às 10:00 horas do dia 04/08/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por
intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . 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) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br
. São Pedro, 20 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 15/2022, Processo: 532/2022, que tem por objeto a Aquisição de Motoniveladora, conforme
necessidade da Secretaria Municipal de Obras. As propostas serão acolhidas
com início no dia 21/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 03/08/
2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia
03/08/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será
realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema
BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . 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) 3481-9223 ou através do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São Pedro, 20 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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