mos sequer consultados quanto
às decisões do diretórios Estadual/Nacional do União Brasil sobre eventual lançamento de candidatos a deputado no município.”

DESFILIADOS – I
Os membros do ex-diretório
do Partido Democratas – Piracicaba pediram a desfiliação do
União Brasil, dentre eles o prefeito Luciano Almeida. Em nota
endereçada aos ex-presidentes
do DEM Nacional, Antonio Carlos de Magalhães Neto, e Estadual, Alexandre Leite, além do
vereador paulistano, Milton
Leite, os piracicabanos destacam o descontentamento com
a atual gestão do União Brasil.
DESFILIADOS – II
A nota é assinada pelo presidente da Comissão Provisória
DEM Piracicaba, Dorival José
Maistro, que é secretário municipal de Administração, e aponta
que o partido está sendo preterido
nas discussões do União Brasil,
que estaria sendo comandado pelo
antigo PSL – partido utilizado por
Jair Bolsonaro (PL) para se candidatar à Presidência em 2018.
DESFILIADOS - III
Neste documento, os exmembros do DEM Piracicaba
lembram que tiveram a promessa de composição de um diretório municipal ou, ao menos, de
uma comissão provisória, “já que
o prefeito eleito pertence ao partido dos Democratas”. Além disso, pontuam na nota, “não foEdição: 12 páginas

DESFILIADOS – IV
Ainda na nota, revelam:
“Para nossa surpresa, e com uma
total falta de respeito aos representantes locais dos Democratas,
entre eles o atual chefe do Executivo Municipal, o prefeito Luciano
Almeida, eleito pelo DEM, o partido (União Brasil) fez anúncios de
pré-candidatos locais que disputarão as eleições deste ano.”
DESFILIADOS – V
A análise dos ex-membros do
DEM Piracicaba é que está clara a
“total perda de poder do partido
Democratas nesta fusão e a total
de habilidade dos atuais representantes estaduais e federais em conciliar os partidos, respeitando a
representatividade que cada partido tem em seus municípios”. Ao
enfatizar que o Democratas perdeu “papel de liderança e protagonismo” – tornando “mero espectador de ‘ordens’”, acrescenta –,
a nota encerra anunciando a desfiliação, e critica que o União Brasil é comandado pelo antigo PSL.
PSC MULHER
O Partido Social Cristão promoveu no último dia 13 encontro de mulheres no “Espaço Armazém dos Sonhos”, cedido pela
Eliete Menegalli. O evento foi organizado pelo presidente da legenda na cidade, Joel de Faria, e
pela presidente do PSC Mulher,
professora Laucinéia Cardoso.
Contou com 120 mulheres e, dentre os convidados, Helinho Zanatta, pré-candidato a estadual,
e Fernando Favoreto, pré-candidato a federal, ambos pelo PSC.
Divulgação

R$ 1,6 BILHÃO ATÉ 2024
O prefeito Luciano Almeida e
o secretário José Luiz Guidotti Jr. (Semdettur) destacam o
recente anuncio da Klabin
para a construção de uma fábrica de papelão ondulado,
com investimento na ordem
de R$ 1,6 bilhão até 2024 em
Piracicaba. O montante é

considerado o “maior já realizado no Municipio”, segundo a Prefeitura. O projeto Figueira, como foi nomeada a
nova fábrica, tem o início das
operações previsto para 2024.
O anúncio – sob olhar atento
de Almeida e Guidotti – foi feito na quarta-feira, dia 20.

SIP 156 registra instabilidade;
Administração busca solução
O telefone do SIP-156 apresenta instabilidade para as ligações realizadas por algumas
operadoras. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) já abriu chamado para as
empresas responsáveis e aguarda que o problema seja solucionado. Enquanto isso, os muní-

cipes que não conseguirem contatar o SIP-156 pelo telefone
podem fazer as solicitações,
sugestões ou reclamações pelo
serviço online, no botão 156 no
lado superior esquerdo do portal da Prefeitura ou pelo link
https://sistemas.pmp.sp.gov.
br/smg/SIP156/blank_inicial/.

Nova fábrica da Klabin deve
gerar até dois mil empregos
Projeto nomeado Figueira terá investimento de R$ 1,6
bilhão e implantação no Distrito Industrial Uninoroeste
A Klabin anunciou quartafeira, 20, o investimento de R$
1,6 bilhão em uma nova fábrica
de papelão ondulado em Piracicaba. Na manhã de ontem, 21, o
prefeito Luciano Almeida e o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
José Luiz Guidotti Júnior, receberam a imprensa para coletiva,
na qual anunciaram mais detalhes do projeto da empresa, chamado Figueira. De acordo com
Luciano e Guidotti Jr., a nova

fábrica, que será instalada no
Distrito Industrial Uninoroeste,
em terreno de 950 mil m2, deve
gerar até 2.000 empregos diretos
e indiretos no município até 2024.
Ainda segundo o prefeito, o
aporte inicial é de R$ 1,6 bilhão,
mas a possibilidade da planta fabril receber futuros projetos de
papel reciclado, além da capacidade adicional de papelão ondulado, podem elevar os investimentos em Piracicaba até a cifra de
R$ 6 bilhões nas etapas finais.

O secretário José Luiz Guidotti Júnior lembrou que Piracicaba disputou a fábrica com
outras oito cidades paulistas e
que a intermediação da agência Investe SP, do Governo do
Estado, foi fundamental nesta
negociação que consolida a cidade como um dos grandes polos industriais e tecnológicos do
país. “Devemos destacar ainda
a localização estratégica de Piracicaba neste processo, que
facilita o escoamento de produ-

tos, além das próprias condições de infraestrutura já existentes no Uninoroeste, como
fibra ótica e energia já disponíveis para futuros investimentos”, ressaltou Guidotti.
Durante a coletiva, Luciano
Almeida disse que o anúncio da
nova fábrica da Klabin integra o
pacote Decola Piracicaba, que
deve ser anunciado em 1º/08,
aniversário do município, um
programa de investimento e desenvolvimento do município.

Atualização do Cadastro Único
segue na região do Mário Dedini
Neste sábado, 23, das 8h às
14h, famílias da região do Mário
Dedini, com o Cadastro Único
desatualizado há mais de dois
anos, podem procurar pelo Centro Digital (rua Luiz Tozzi, 553),
para atualização dos dados cadastrais e recebimento de benefícios dos programas sociais do
governo federal. A iniciativa da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads) visa garantir melhor
acesso e agilidade à população.
A região que abrange os bairros Mário Dedini, Vila Industrial, Jardim Gilda e Bosques do
Lenheiro tem mais de mil cadastros desatualizados. Outras regiões também serão beneficiadas.
O cronograma de atualizações
foi programado para atender as
famílias aos sábados, nos Centros
Digitais dos bairros Mário Dedini, Parque Piracicaba, Monte Rey,
Primeiro de Maio, Santa Fé, Jardim Tóquio e Eldorado, respectivamente e também, durante a semana, na Central do Cadastro
Único, com agendamento prévio.
Para mais informações e agendamentos, a população pode entrar em contato com a Central
do Cadastro Único, pelos telefones (19) 3422.9052 / 3435.4161.
DESATUALIZADOS –
Atualmente, Piracicaba conta
com 35 mil famílias no Cadastro
Único, desses, 13.415 estão desatualizados. A meta da Taxa de
Atualização Cadastral (TAC) do
município é de 80%, ou seja, 28
mil cadastros, porém, 64% desses já foram atualizados. “A prioridade é atualizar até setembro,
o cadastro de 2.146 famílias que
atendem aos critérios de até meio
salário-mínimo por pessoa, ou
seja, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Isso não
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Famílias da região do Mário Dedini poderão atualizar cadastro no sábado, 23

significa que vamos apenas atualizar a meta. Pretendemos, sim,
atualizar 100% dos Cadastros
Únicos de Piracicaba e identificar onde estão essas famílias”,
afirma a secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante.
O CadÚnico é o instrumento de inclusão de famílias de
baixa renda para o recebimento de benefícios como o Auxílio
Brasil, Tarifa Social de Energia
Elétrica e Benefício da Presta-

ção Continuada (BPC) para idosos e pessoas com deficiência.
QUEM DEVE ATUALIZAR? - A revisão dos dados é
necessária para as famílias que
estão há mais de dois anos sem
atualizar, ou sempre que houver
alguma alteração, seja por endereço, composição familiar ou situação de trabalho e renda.
DOCUMENTOS - O beneficiário deverá se dirigir ao local
de atendimento agendado pela
Central do Cadastro Único com a

documentação necessária (documento oficial com foto, CPF e certidão de nascimento de todos os
membros familiares, certidão de
casamento, título de eleitor, cartão do Posto de Saúde, carteira
profissional de todos os membros,
comprovante de renda e residência, nome da escola e série ou declaração de matrícula escolar;
comprovantes das despesas familiares – aluguel, conta atual de
água, luz, transporte, medicamentos, gás e outras despesas).
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O genocídio continua
José Renato Nalini

O

crime organizado captou a
mensagem do
“soltar a boiada” e assumiu o controle do
garimpo na Amazônia. Dos 421 pontos
de garimpo ilegal na
Terra Indígena Yanomami, apenas 9 receberam a visita da polícia. Ou seja: a intervenção policial só ocorreu em
2,1% das áreas de garimpo.
Isso foi constatado pelo Ministério Público Federal, que
também contam que não há aeronaves disponíveis para o combate à atividade ilegal. O único
avião disponível fica em Manaus,
a mais de 600 km do território
yanomami. Tudo isso é agravado com o desmanche da Funai,
do IBAMA, do ICM-Bio e de outras estruturas de tutela da natureza pacientemente edificadas
durante várias gestões racionais.
Enquanto isso, mais de cem
aviões de criminosos sobrevoam
à vontade a região, para a exploração de ouro e cassiterita. Apurou o Ministério Público Federal que apenas um grupo, com
doze pilotos de helicóptero, movimento mais de duzentos milhões em dois anos. Utiliza-se de
uma empresa fantasma e transferências de recursos ao exterior.
Tudo isso é de conhecimento do governo, que não só deixa de impedir, mas incentiva a
atividade. O governo federal
quer legalizar a exploração mineral em terras indígenas e os
líderes nativos que se opõem
são ameaçados de morte. Não
por acaso, o Brasil é um dos
países campeões no ranking

de homicídio de ambientalistas e defensores de minorias.
Calcula-se em
mais de vinte mil garimpeiros ilegais em
plena atividade na
Amazônia. A Justiça,
tão desprestigiada,
sequer é obedecida
pelo governo federal.
Tanto que em 2020, ela determinou que o governo federal expulsasse os garimpeiros
da região e nada aconteceu.

Os índios, os
verdadeiros
donos da terra,
foram dizimados
durante a
ocupação colonial
Descumpre-se, descaradamente, a Constituição. O garimpo em terras indígenas é
proibido. A atividade precisa
de regularização e de aval do
Congresso e isso não existe.
Os índios, os verdadeiros
donos da terra, foram dizimados durante a ocupação colonial. Pensou-se que os remanescentes seriam poupados. Infelizmente, não é o que acontece. O
genocídio continua, para que o
Brasil também não perca o seu
honroso título de “Pária ambiental” e de matador de indígenas.
———
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

Alê Bragion

Se a Covid deixar

S

e a Covid deixar,
talvez eu faça
um bico nalguma próxima peça sobre Platão que não vai
entrar em cartaz. O
mito da caverna, à
meia-noite, é a luz da
sala de casa iluminando as rugas da minha
testa. Sobram sombras camufladas projetadas na
parede de uma ágora utópica que
se abre entre o abajur e a porta
da rua, acolhendo os poetas expulsos dA República. Então, escrevo. Mesmo porque, sem escrever, desisto – ex-isto. Pois
existir, para mim, é isso, traço
por traço, risco por risco.
Talvez, e se a Covid deixar, o
mundo das ideias – que não faltam aqui dentro – se platonizará
assim em sonhos e imagens mais
criadas que sentidas. Fundirei
acenos, concretizarei filosofias,
criarei em forma de desenho a
realidade que já projeto em boa
parte de quase tudo que tenho.
Agora, por exemplo, e talvez seja
mesmo a alucinação, os lápis de
cor sobre a mesa do escritório
duelam com os livros que, na vez
deles, duelaram com os sons dos
instrumentos vencidos sobre o
chão. (Enquanto ainda zune a
dor nos ouvidos, é preciso produzir para não se esquecer do
vivido). E escravo. Digo, e escre-

André Naves

O

trabalho é um direito das
pessoas, em especial daquelas com deficiência, já que
o seu exercício possibilita a concretização das capacidades individuais e, assim, das dignidades coletivas e sociais. Todo o
indivíduo, pessoa com deficiência ou não, possui esse direito
enquanto garantia de satisfação
da sua identidade. É o mesmo
que se falar que o trabalho é necessário à realização individual.
O trabalho, assim entendido
como direito, não se resume à remuneração. Isso significa que ele,
para gerar os benefícios desejados
à concretização da dignidade, deve
ser entendido como a interação
transformativa com a Natureza.
O direito ao trabalho, que não se
confunde com o direito a uma
eventual remuneração, se materializa na atividade que alimenta as capacidades individuais.
Isso significa que é essencial
ao trabalho sua característica inclusiva. Sendo o trabalho um direito fundamental à realização individual, ele se apoia na possibilidade de acesso a todos, sem quaisquer discriminações. Em essência,
isso quer dizer que a pluralidade é
a coluna central do trabalho.
Entretanto, várias empresas
são criadas e se desenvolvem carregando as máculas do preconceito e da exclusão. Ainda que o trabalho não se confunda com a remuneração, esta é necessária à
sobrevivência individual. Ao se
caracterizar como atividade exclusiva, o trabalho se esconde
atrás de barreiras imensas que
trazem prejuízos, tanto individuais - as pessoas com deficiência,
além de outras excluídas, são impedidas de atingir a plenitude de
suas capacidades - , como sociais,
pois a falta de diversidade inibe a
inovação econômica e a construção efetiva de políticas públicas.

O trabalho, assim
entendido como
direito, não
se resume à
remuneração
Para eliminar, portanto, essas
barreiras e obstáculos ao acesso ao
trabalho, foram estabelecidas cotas para pessoas diversas e plurais. No entanto, ainda que o trabalho inclusivo seja terapêutico na medida em que impulsiona a
autoestima e a autonomia individual -- e também extremamente
lucrativo para as empresas - já que
a diversidade de pessoas fomenta
novas ideias, práticas e atitudes colaborativas -, ele ainda enfrenta problemas em sua operacionalização.
Ainda que a fiscalização do
cumprimento das cotas e da adequação dos ambientes de trabalho fosse adequada, esta não seria suficiente. O Brasil é o país da
impunidade, em que, pelas mais
diversas razões, o cumprimento
das leis depende de profundas
alterações culturais. E a cultura
nacional ainda, infelizmente, é
pautada pela violência, pela segregação e pelo preconceito.
Em outras palavras, podemos afirmar que por maior que
seja a fiscalização, o cumprimento das cotas continuará falho.
O Brasil - em especial aqueles que
lideram as atividades econômicas -, precisa evoluir para um
entendimento de que a pluralidade e a diversidade são não
apenas lucrativas, mas essenciais à sobrevivência empresarial.
O trabalho inclusivo é
fundamental para que o Brasil se desenvolva de maneira
próspera, sustentável e justa.
———
André Naves, defensor
público federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais. Escritor,
professor e palestrante
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Enquanto penso
que crio, tento
não correr
brasileiramente
sempre para
frente
te para não correrem o risco de
levarem na cara o barro que sobe
dos debaixo. Acostumados a
olhar e a correr em linha reta –
exigências da máquina cidade e
da máquina trabalho – eles
ainda disfarçam tão bem quando em pleno voo sentem algo
pegajoso a colar-lhes no rosto.
Por isso, prefiro a poesia à
vida. Por isso, não escrevo em
linha reta – porque como ensinou Otavio Paz, a prosa é a marcha que caminha para frente e a
poesia a roda se que circula e eternamente volta, vai e volta, e termina para trás. Por isso, prefiro
os mantras circulares, as mandalas dos discípulos de Nise da
Silveira, as outras voltas dos parafusos de Henry James. Por
isso, circulo mundos com as mãos
e carrego dentro da poesia a prosa que eu não queria – mas que
sempre também trago comigo.
Peço desculpas pela confusão. Mas é que às vezes a retórica covidiana é essa assim mesmo – um não se entender se entendendo, que as imagens e os
acontecidos não são muito mais

do que os idos que se vão sendo produzidos na imaginação.
Ou talvez, vá saber, seja – como
disse – só alucinação. Paciência – que eu não poderia perder essa experiência! Então,
recolhamos a pressa e a lógica
– que existir é outra coisa e
não essa (e há ainda muito papel sobre a mesa). Se seguir é
preciso, que seja. Macunaíma
o seja! Sigamos. E croniquemos enquanto estamos!
Porque, de novo, amanhã
é sábado e logo não é mais. Porque amanhã é sábado e é dia
de se lembrar que a sexta, o hoje
que se vai, já ínfimo ato que,
minuto a minuto, vai ficando
para trás, vai ficando nas mãos
da gente, para que o lancemos
de novo ao futuro adiante –
como a pedra que Exú atirou
hoje e que matou o pássaro ontem. Aguardemos. Que se a fortuna me deixar, talvez eu ainda retorne e faça um bico em
alguma peça sobre Platão que
possa ou não estrear, mas que
me traga de volta ao mesmo
sempre- lugar, a caverna sem
mito e sem imagens projetadas
sob o efeito da alucinação eternamente pronta a nos enganar.
———
Alexandre Bragion,
cronista deste matutino desde 2017 (e vá
saber até quando!)

Aprender a aprender
Marco A. Spinelli

Trabalho e Inclusão

vo. Mesmo sob o efeito
do mal dormido.
Melhor assim. Enquanto penso que crio,
tento não correr brasileiramente sempre para
frente (e não há aqui
viralatice tupiniquim
nesta afirmação). É que
me incomoda tanto a
rota louca e brasileira
do seguir sempre adiante no sem
olhar para trás que todo país conserva. Mário de Andrade já escancarou isso tão bem – e é Macunaíma quem nos joga na cara nossa
condição de maratonistas do porvir (correndo ele mesmo, brasileiramente, sempre para frente, sempre para frente, só regressando ao
ponto de partida quando tudo não
tem mais jeito e o jeito é só o fim).
Amo Macunaíma, e por causa dele sei que nos falta caráter
toda vez que seguimos adiante e
buscamos, falsamente interessados, a nossa muiraquitã no mato
sem fundo do fim do mundo.
Afinal, "quando urubu está de
caipora o debaixo caga no de
cima". Por isso, corremos. Morrem as coisas, as pessoas, os
anos, vêm as enchentes, as inundações, as transformações, as
pestes, os vírus e o verme (o grande verme engravatado a cuspir
perdigotos em lives pela web) –
mas os macunaímas-heróis-semnenhum-caráter seguem adian-

U

ma querida
amiga que esteve na linha de
frente da Covid contou
um divertimento algo
sádico como os negacionistas e anti vacinas,
que chegavam no hospital batendo no peito e
berrando que não tinham medo
do tal do Coronavírus, até começarem os primeiros sinais de febre
ou de falta de ar. Alguns pediam
pelo oxigênio com algum desespero, com a saturação de O2 completamente normal. Traduzindo para
os queridos leitores, uma falta de
ar terrível com exames mostrando uma oxigenação completamente
normal. Também conhecida como
uma crise de Ansiedade. Eu, aqui
com meus botões, e imagino que
muita gente que está lendo esse
texto, devemos lembrar com sinceridade de momentos em que parecia que o ar faltava e que o terrível vírus parecia estar se espalhando pelo nosso corpo. Crises falsas
de Covid. Nos primeiros meses da
Pandemia, tive alguns episódios,
então não vou ficar rindo dos negacionistas. O fato é que toda a
Ideologia desmorona quando começa a apertar o nosso calo, então
é melhor não pagar de machão
quando o assunto é nossa saúde.
O conhecimento científico
amplamente difundido vem criando um novo tipo de Doença Coletiva, a Normose. Como hoje as fronteiras entre Virtude e Pecado, temos uma nova moralidade, em que
pecado é estar doente, e a virtude
máxima é a absoluta Saúde. O que
significa esse conceito, também

está aberto a amplo debate. Devemos ser carnívoros ou vegetarianos,
magros ou mais magros (já que a imensa
maioria, como eu, estamos mais para o sobrepeso ou coisa pior). Exercícios físicos regulares,
alimentação rica em
prebióticos, ou muitos
vegetais, e probióticos, novos queridinhos de nutricionistas e nutrólogos. Adeus farinhas, açúcares e
derivados do leite. Pode se perguntar o leitor: você é contra tudo isso,
Spinelli? Virou um psiquiatra negacionista? Claro que não. Óbvio
que não. O meu problema não é
com os cuidados de saúde. O meu
problema é com a forma de comunicação. Digo para todos os meus
pacientes que toda frase que começa com “Eu tenho que …” está
inevitavelmente fadada ao fracasso. “Eu tenho que emagrecer”; “Tenho que ter vergonha na cara e
fazer minhas caminhadas”; “Tenho que cortar os carboidratos”.
E por aí vai. A Neurociência diz
que que a tal Força de Vontade é
como um foguete que mira na Lua
e cai em duas esquinas. A tal da
força de vontade se alimenta de
promessas que alguém faz sabendo que não se pode cumprir. Atenção, meninas: cuidado com caras
que se apaixonam logo e saem fazendo planos e promessas mil:
esse foguete tende a ser um teco
teco disfarçado. Nossas promessas de Ano Novo costumam ter o
mesmo destino. Estamos destinados ao fracasso de nossas boas
intenções? Não. Claro que não.
Como podemos cumprir
nossas promessas e ter uma

O conhecimento
científico
amplamente
difundido vem
criando um novo
tipo de Doença
vida mais saudável? Antes de
mais nada: faça projetos viáveis.
Em vez de tentar correr a São
Silvestre no primeiro dia de treinos, faça algo que se possa repetir, como treinos de vinte minutos. Procure todo apoio que
for possível: nem todo mundo
pode pagar um Personal Trainer, então veja grupos de dietas, grupos de caminhadas, grupos de meditação, grupos. A solidão e o isolamento são doenças antigas mas que atingiram
proporções pandêmicas em nosso tempo. Fazer as coisas com a
motivação de não deixar na mão
o seu grupo, não decepcionar sua
amiga, tem muito mais chance
de sucesso. Grupos de Ajuda
produzem melhores resultados
que promessas de Domingo, do
tipo: amanhã começo a dieta.
Mude hábitos um por um.
Não tente, na mesma semana,
entrar para a Academia, fazer jejum intermitente e baixar um
aplicativo de Musculação e outro
de Meditação. O seu foguete vai
cair em uma semana. Ou menos.
Hábitos se mudam um
por um, não por atacado.
Temos acesso a uma quantidade infinita de informação. Tem
até um nome bonito para isso, Information Overload, Sobrecarga
de Informação. Nas Redes Sociais
e no Youtube, a quantidade de
gurus querendo mudar a nossa

vida é algo próximo de um Cyberbullying: faça isso, não faca aquilo, ouça o que eu digo, não ouça
ninguém, fique magro, fique forte, proteja-se que o bicho papão
está por aí. Sabemos, todos, que é
melhor ter uma vida saudável, é
fundamental fazer exercícios e ter
alguma harmonia com seu mundo interno, seja com Meditação,
seja rezando o Terço, seja fazendo
tricô. Mas esses hábitos devem ser
trabalhados um de cada vez.
Uma semana de detox de comida que não é comida. Três horários reservados por semana
para exercícios possíveis. Um ingrediente novo na dieta, como legumes e verduras. Reduzir como
for possível a quantidade de
pães, bolachas, açúcar e derivados do leite que deixam nosso
organismo mais inflamatório. E
quanto mais você fizer isso com
outras pessoas, melhor. Um terapeuta, um nutricionista, seu
médico, sua família, seus amigos.
Beto Guedes cantava: “A
lição sabemos de cor, só nos
resta aprender”. Eu diria que
a lição sabemos de cor, só nos
resta aprender a aprender.
(Quando terminava esse
texto, vem a mensagem de um
aplicativo: quando vai se permitir ser apenas você mesmo?
Deletei o aplicativo)
———
Marco Antonio Spinelli,
médico, com mestrado
em psiquiatria pela
Universidade São Paulo, psicoterapeuta de
orientação junguiana e
autor do livro “Stress o
coelho de Alice tem
sempre muita pressa”

Não se aposente da vida
Paiva Netto

P

or ocasião do Dia
dos Avós, que se
comemora em 26
de julho, recordei-me
de minha saudosa
avó Laura (18881986). Viveu nesta
encarnação 98 anos,
lúcida, ativa e juvenil. Veio a falecer — vejam vocês o dinamismo dela — alguns
dias depois de voltar da feira,
por causa de um acidente quando retornava para casa. Com
sua sabedoria, adquirida nos
longos embates da vida, ensinava: “Aos que chegam, na sua
existência, ao fundo do poço, só

resta levantar a cabeça e começar a subir”.
Sábias palavras.
Por sinal, em palestra
sobre o que é ser jovem,
transmitida pela Super
Rede Boa Vontade de
Comunicação (rádio,
TV e internet), destaquei esta máxima de
Samuel Ullman (18401924), a qual muito aprecio: “A
juventude não é um tempo de
vida, é um estado de espírito”.
Por isso, ao ouvir o incentivo que damos ao Jovem Ecumênico de Boa Vontade, a vovó e o
vovô não devem sentir-se excluídos das nossas atividades. Eu
mesmo, com muito gosto, já te-

É o Espírito que
fortalece o nosso
ânimo, que nos
concede a beleza
eterna da simpatia
nho quase 81 anos. Há décadas
venho dizendo: aposentar-se do
trabalho não significa aposentar-se da vida. Ela continua pela
Eternidade. Portanto, é um erro
descartar grandes valores porque estão “em idade avançada”.
Descobertas importantíssimas
foram feitas por homens e mulheres quando ultrapassavam os
60, 70 ou 80 anos. É preciso,
pois – não me canso de proclamar –, aliar ao patrimônio da ex-

periência dos mais velhos a energia dadivosa dos mais moços.
Jovens, jamais se esqueçam
de que amanhã vocês envelhecerão também... Se quiserem manter a chama da Esperança, a mesma feição juvenil, o vigor, apesar
das naturais rugas do tempo e
dos sempre belos cabelos brancos,
pratiquem o Bem. Não há outro
caminho. É o Espírito que fortalece o nosso ânimo, que nos concede a beleza eterna da simpatia.
Não existe melhor cosmético do
que a consciência tranquila.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com
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F ORMAÇÃO

PRISÃO PERPÉTUIA
Quando se fala em punir criminoso, costuma-se lembrar de
ressocialização e, se cristão, jamais imaginar pena de morte.
Tudo bem. Afinal, cada caso é
um caso. Contudo, precisamos
atentar para fatos absurdos,
como o proporcionado pelo médico anestesista. Estupro, assassinato premeditado e outras barbaridades, não podem prever redução de pena ou qualquer outro benefício. Chega de cela especial, imunidade, saidinha de natal, dia das mães, etc. É necessário urgentemente revisar nosso

Código Penal, ser rigoroso contra bandidos ou facínoras, e instituir a prisão perpétua. Chega
de leis que ajudam os malfeitores. Ninguém suporta mais o
sentimento da impunidade.
PONTO FINAL
A Polícia Federal utiliza
pelo menos 30 homens na segurança dos candidatos a Presidência da República e exige
o uso do colete à prova de bala.
As maiores preocupações são
com Jair Bolsonaro e Lula,
lembrando que a campanha
oficial começa dia 16 de agosto.

C ÂMARA C ONVIDA

“A Foto e a História” resgata
diferentes épocas de Piracicaba
Guilherme Leite

Edson Rontani Jr. é o entrevistado do Câmara Convida desta sexta (22)

Você já ouviu falar da banda
Os Cambitos, que em meados da
década de 1960 fazia covers dos
Beatles em Piracicaba? Ou que, ao
invés de irem até um pasto para
avaliar uma vaca, os alunos da
Esalq recebiam o animal na sala
de aula? Todas estas curiosidades estão no livro “A Foto e A
História – Piracicaba Antiga”, do
jornalista Edson Rontani Jr.
Ele é o entrevistado da edição do programa Câmara Convida desta sexta-feira (22), a partir do meio-dia, na TV Câmara.
“Eu sempre tive um contato
muito próximo com fotografias,
por conta do meu pai, e me tornei um colecionador, recebendo
todo esse material de amigos e
de outras pesquisas que já fiz”,
explica o jornalista, que é filho
de Edson Rontani, cartunista
que criou o personagem “Nhô
Quim”, do XV de Piracicaba.
Com este material arquivado
em sua casa, Rontani Jr. decidiu
expor parte do acervo à sociedade e, desde 2007, passou a culti-

var a ideia de criar uma coluna
no jornal. “Foi ali que levei a proposta ao diretor de A Tribuna, o
jornalista Evaldo Vicente, e desde então publico, aos sábados, a
coluna ‘A Foto e a História, sempre trazendo uma imagem e um
pequeno texto para explicar a fotografia do dia’, acrescenta.
Com o desenvolvimento de
novos meios de comunicação,
Rontani Jr. passou a realizar um
blog, além de perfis no Facebook e
Instagram. “Eu vejo que as pessoas se interessam muito por fotos antigas e isso é um trabalho
que faz aflorar muitas memórias de como era a cidade”, disse,
ao destacar que o livro é uma
coletânea de imagens da coluna.
O programa Câmara Convida vai ao ar pela TV Câmara nos
canais 11.3 em TV aberta (sinal
digital), 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, além das retransmissões nas mídias sociais, no
Facebook e no Youtube, e também no site oficial da Casa
(www.camarapiracicaba.sp.gov.br).

D ISTRITO

Vereador acompanha início
de obra na creche de Artemis
Assessoria parlamentar

Josef Borges conversou com representantes da empresa que
venceu a licitação e equipe da Secretaria Municipal de Obras

O vereador Josef Borges esteve na tarde desta quarta-feira (20)
na Escola Municipal de Educação
Infantil Deolinda Elias Cenedese,
em Artemis. A visita teve como objetivo acompanhar o início dos trabalhos para a reforma da unidade.
Foi realizada vistoria do prédio pelos representantes da Mazetto Construções, vencedora da
licitação realizada pela prefeitura,
após a conclusão do processo com
a empresa que, em 2019, paralisou
a reforma do telhado, causando
danos em quase todo prédio.
"Acabou a espera da comunidade. Agora, os trabalhos foram iniciados e a previsão é
que, em janeiro de 2023, todos
os alunos que hoje estão divididos entre o berçário e um imóvel
adaptado, retornem todos para

o prédio que estará todo reformado", afirmou o vereador.
Josef Borges ressaltou que
acompanhará de perto a execução dos trabalhos. "Essa é uma
obra muito importante para nossa comunidade. Era reivindicada há mais de 10 anos e agora
será concluída", afirmou.
O investimento do município será de R$ 705,6 mil na reforma. O prazo para conclusão
da obra é de 180 dias. A creche
conta com cerca de 300 crianças de zero a cinco anos.
"Agradeço o secretário de
Educação, Bruno Roza, por ter
autorizado a reforma e ao secretário de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva, que fez a licitação e a execução dessa reforma", afirmou Josef Borges.

UCO da Santa Casa promove
estágio de férias em Cardiologia
Unidade já participa de formação de residentes em Cardiologia e Clínica Médica
A UCO - Unidade Coronariana do EMCOR da Santa Casa de
Piracicaba recebeu seis residentes
médicos durante o mês de julho
para os estágios de férias em cardiologia, sob o comando do cardiologista Humberto Passos (CRM
73 689). “Trata-se de uma grande
oportunidade de aprendizagem e
o curso tem tido uma procura bastante concorrida para os períodos
de férias de julho e janeiro”, disse.
Ele lembra que o Serviço de
Cardiologia da Santa Casa já
participa da formação de residentes de Cardiologia e Clínica
Médica e tem recebido universitários de diversas universidades públicas e privadas para
este tempo de aprendizagem durante os estágios de férias.
“Esta troca, através da qual
nos debruçamos para discussão
de casos dentro da Unidade Coronária é sem dúvida algo de grande importância na formação do
médico; pois dentro deste contexto de ensino, temos a oportunidade de trabalhar vários aspectos e
assuntos que exclusivos à patologia, com foco direcionado também
à postura, ética, humanização e
percepção da equipe quanto ao trabalho multidisciplinar necessário ao
bom cuidado”, considera Passos.

Divulgação

Estagiários são recebidos pela equipe da UCO, sob o comando do cardiologista Humberto Passos

Ele conta que o Programa
de Residência Médica é supervisionado pelo Coreme (Comissão de Residência Médica da
Secretaria Municipal de Saúde)
e teve início em 2015 na Santa
Casa com o objetivo de formar
médicos especialistas em diversas áreas para qualificar ainda
mais a Rede de Atenção em Saúde e aumentar a resolução e satisfação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Ao longo do período, os mé-

dicos residentes trabalham em
diversos locais que compõem a
rede e realizam estágios nas unidades de PSF, UBS, Centro de Especialidades, Unidades de Pronto Atendimento, CPAN, COT e em
hospitais da cidade, a exemplo da
nossa Santa Casa”, explica.
Passos diz que o processo de
ensino-aprendizado durante os
estágios é caracterizado pelo treinamento em serviço, com orientação de profissionais médicos de
elevada qualificação ética e pro-

fissional. “É este o perfil de profissional que precisamos e ajudamos a formar”, considerou.
Ele finaliza ressaltando que
a Santa Casa tem atuação preponderante neste processo ao abrir
suas portas e direcionar seus profissionais e sua estrutura para a
formação de residentes. Segundo ele, a cidade é referência em
saúde pública e o Programa torna
a rede mais atrativa a novos médicos e mais resolutiva à população que precisa desses serviços.

Q UALIDADE

Novo Conselho Escolar defende alimentação saudável nas escolas
Em assembleia na última segunda (18), foi eleito o novo Conselho de Alimentação Escolar de
Piracicaba (CAE) e a sua nova direção, que tem mandato de quatro anos, que tem como meta garantir alimentação cada vez mais
saudável nas escolas públicas. Essa
missão será coordenada por Tiago Fainer, eleito presidente do
CAE, que também teve eleito Walter Brandi Koch Rodrigues, como
vice-presidente, e Meire Maria
Camolese, como secretária.
A posse dos novos conselheiros, representando o poder público, pais de alunos e a sociedade
civil, foi dada logo após a eleição,
que aconteceu no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação,
em assembleia coordenada por
Alessandra Aparecida Zillio Cozzo
de Siqueira, que ressalto a importância da atuação dos membros
do CAE no controle social, com vistas à oferta de uma alimentação
adequada e de qualidade a estudantes da rede pública de educação, com correta aplicação dos recursos repassados para este fim,
assim como as atribuições de
cada um dos seus membros.

Na assembleia, representando o poder público foram eleitos
Mariana Romanini Siqueira (titular) e Renata Cristina Fedrigo
(suplente), enquanto que do segmento dos trabalhadores da educação e discentes os eleitos foram
Alessandra Barbarrossa Nunes
(titular) e Simone Aparecida Alves de Souza (suplente), Meire
Maria Camolese (titular) e Ana
Lucia Pereira (suplente). Já no
segmento de pais de alunos foram eleitos Walter Brandi Koch
Rodrigues (titular) e Gisele Alessandra Tozzi Ferreira (suplente),
Amanda Cunha de Araujo (titular) e Lilian Dayse Figueiredo (suplente), enquanto que no segmento das entidades civis organizadas os eleitos foram Fabio Leissmann (titular) e Magno Peres
Rodrigues (suplente), Tiago da
Silva Fainer (titular) e Lidiane
Henriques Mansanari (suplente).
O novo presidente do CAE,
Tiago Fainer, que é estudante universitário, destacou que um dos
objetivos será trabalhar para garantir cada vez mais merenda de
qualidade aos estudantes de escolas públicas, uma vez que isso

Divulgação

A eleição do novo Conselho de Alimentação Escolar
foi no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação

contribui também para a melhoria do aprendizado. “Vamos apoiar para ser colocado em prática
no Estado de São Paulo o Programa Estadual de Alimentação Escolar no âmbito das unidades de
educação básica da rede pública
estadual de ensino, conforme estabelece o Projeto de Lei 891/
2019, de autoria da deputada estadual Profesora Bebel (PT), já
aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e que foi veta-

do pelo então governador João
Doria (PSDB), de garantir aos
estudantes das escolas estaduais
alimentação saudável, para melhorar a aprendizagem, garantir
o direito à saúde, combater a desnutrição e a obesidade infantil,
por meio do estabelecimento de
uma política para a alimentação
escolar na rede pública de ensino,
como política de Estado, que não
seja alterada de acordo com os
humores dos governantes”, disse.

A FRO - CAIPIRAS

C ENTRO -S UL

Encerramento das rotas
na Casa do Hip Hop

Safra tem produtividade
similar ao ano passado

Na manhã deste sábado (23)
acontece o encerramento das Rotas Afro-Caipiras, na Casa do
Hip Hop de Piracicaba em Piracicaba, e contará com mutirão na
horta, bate-papo sobre agroecologia nas periferias com Flávio
Rodrigues, fundador do projeto
AgroGuetos e da Horta Comunitária da Zona Norte em Araraquara, discotecagem do DJ Pôke
e feira de economia solidária. A
atividade é uma parceria do Instituto Terra Mater e o Rotas
Afro com financiamento do PROAC e gratuito para o público.
Os são roteiros turísticos das
Rotas Afro-caipiras envolvem produtores agroecológicos e manifestações artísticas afrocentradas de
Piracicaba com objetivo de conectar produtores rurais com grupos
da cultura tradicional e contemporânea, provocando reflexões sobre a ruralidade e a negritude.
A atividade terá duração de
aproximadamente 5 horas, com o
objetivo de promover uma imersão com leveza, combinada com
atividades que percorrem a contextualização histórica do território
e dos grupos culturais, passando

A produtividade média dos
canaviais colhidos no mês de junho no Centro-Sul (77,5 ton/ha)
se equipara à da safra passada
(78 ton/ha), com variação menor que 1% em relação ao ano
anterior. No acumulado da safra, a produtividade da região
também está bastante similar à
observada no ciclo anterior, com
variação negativa de aproximadamente 2% (76 ton/ha nesta safra,
contra 77 ton/ha em 2021/2022).
Já a qualidade da matéria
prima (ATR) colhida no mês de
junho foi inferior em praticamente todas as regiões do Centro-Sul
na comparação com 2021. Na média, os canaviais da região estão
com cerca de 5 quilos de ATR/ton
a menos do que na safra passada,
o que representa uma variação
negativa de aproximadamente 4%.
No acumulado dos três
meses de safra o resultado é
bastante similar – redução da
qualidade da matéria prima
em praticamente todos os estados (130 kg/tc em 2021/2022
para 125 kg/tc nesta safra). Os
dados são do Boletim “De Olho
na Safra”, elaborado pelo Cen-

por vivências onde os participantes
entrarão em contato com a terra.
A Guia de Turismo Julia Madeira conta sobre a importância
do projeto para a cidade “A identidade piracicabana é composta de
negritude e ruralidade, esse projeto traz a oportunidade de discutir essas temáticas e as questões de classe, além disso estamos
contratando produtores rurais,
grupos tradicionais e novos artistas que agregam ruralidade e
negritude em suas obras.”
O projeto pretende fomentar
as iniciativas de impacto local, seja
dos produtores rurais ou dos grupos artísticos, em uma atividade
onde ambos colaboram para a preservação da identidade cultural do
interior caipira, sendo essencial a
sua contribuição para a valorização cultural e para o resgate de
memórias e, fortalecer os vínculos
da economia solidária, do consumo responsável e da agroecologia.
SERVIÇO
Rotas Afro-Caipiras. Sábado,
23. Das 9h às 14h. Local:
Casa do Hip Hop de Piracicaba. Atividade gratuita.

tro de Tecnologia Canavieira
(CTC), divulgado ontem, 21.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O destaque positivo é da região de São José do Rio Preto (SP),
que registra ganho de produtividade de quase 7% no acumulado
desta safra, em relação ao mesmo
período de 2021/2022. O bom resultado da região se deve ao maior volume de chuvas e da colheita
de canaviais mais jovens. No acumulado da safra as canas de plantio de ano e meio representam quase 25% do total colhido na região.
MATO GROSSO DO SUL
- O destaque negativo continua
sendo de Mato Grosso do Sul, que
teve retração de aproximadamente 20% na produtividade acumulada desta safra em relação à anterior. A queda no rendimento se
deve à falta de chuvas verificada
entre novembro de 2021 e março
deste ano, período de crescimento e desenvolvimento da cultura.
Também é importante destacar
que mais de 27% da cana total
colhida no acumulado da safra
foram canas acima de 5º corte,
fator que também causa uma
diminuição na produtividade.
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Lonjura que Salva Vidas tem
segundo passeio ciclístico

Sema inicia reconstrução
na ponte do Toneca
Divulgação

No dia 31/07, largada às 7h, no Bike Hotel; maior parte do trajeto conta com ciclofaixas
Os amantes de bike já podem colocar na agenda: a campanha Lonjura que Salva Vidas,
promovida pela Prefeitura, por
meio Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), terá o
segundo passeio ciclístico no
domingo, 31/07. O evento é aberto a todos. A saída será às 7h do
Bike Hotel, que organiza o passeio, e terá duração média de 2h.
A campanha Lonjura que
Salva Vidas foi lançada em maio,
durante o movimento Maio
Amarelo, e é voltada para conscientizar a todos no trânsito sobre a distância de 1,5 metro durante ultrapassagem de ciclistas.
O roteiro do passeio ciclístico tem aproximadamente 12 Km
e é voltado para toda a família.
Os participantes passarão por diversas vias e a maior parte do

trajeto conta com ciclofaixas.
Agentes de trânsito da Semuttran acompanharão todo o percurso. O ônibus da empresa TUPi
adesivado alusivo à campanha
também vai marcar presença.
Fazem parte do percurso as
avenidas Renato Wagner e Beira Rio; ponte do Morato; avenida Cruzeiro do Sul (ida e volta); Parque do Engenho Central; ponte Irmãos Rebouças;
novamente pela avenida Renato Wagner, finalizando na avenida Limeira, no Bike Hotel.
As secretarias municipais
de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e
de Saúde apoiam a campanhaLonjura que Salva Vidas.
Também são parceiros da
campanha o XV de Piracicaba,

Isabela Borghese/CCS

A antiga ponte foi interditada na última segunda-feira, 18

Campanha Lonjura que Salva Vidas tem 2º passeio ciclístico no dia 31

que empresta o mascote Nhô
Quim – com artes do chargista Luiz Marangoni – como representante da ação nas artes,
a empresa TUPi Transportes e

grupos de ciclistas e empresas
do setor, como Bike Hotel,
Mais Ciclovias, Blink Bikes, S2
Bike Shop, Sport Bike, Visual
Bike, Pada Bike e Seguralta.

‘M ARIA P OLIZEL M ENDES’

Escola realiza capacitação sobre cultura afro-brasileira
A Secretaria Municipal de
Educação tem se organizado para
ampliar as práticas formativas e
pedagógicas referentes à história
e cultura afro-brasileira e indígena. Em 08/07, os profissionais que
compõem o quadro de servidores
da Escola Municipal Maria Conceição Polizel Mendes participaram
de palestra proferida pela professora Marilda Soares, assessora especial de projetos e coordenadora
da Educação Básica, com o tema
Afrodescendência e Luta por Reconhecimento: Desafios da Desconstrução Histórica do Racismo.
A ação foi idealizada pela supervisora Diva Freitas e pela diretora da unidade, Camila Nunes
Mendonça, durante encontro para
a Avaliação Institucional. A gestora da unidade destacou que o
encontro possibilitou um excelente momento formativo e singular
com a equipe, além dos professores todos os profissionais da escola participaram. “A contribuição
da professora Marilda proporcionou o conhecimento sobre a história do continente africano suas riquezas, belezas e cultura, conhecimento este que por vezes foi negado no processo formativo em que
fomos educados uma vez que conhecemos a história da humanidade por meio da perspectiva eurocêntrica, a história da África
precisa ser contada e formações
assim nos permite que enquanto educadores possamos ser interlocutores deste conhecimento em nossas escolas”, pontua.
Diva Freitas, supervisora da
unidade, considerou de extrema
importância essa oportunidade
pois nas relações e interações vividas com as crianças e adultos
que compõem a escola, espaço
esse de transformações, esse
tema é pouco discutido garantindo discussões e reflexões.
“Nós educadores precisamos
falar sobre identidade, direitos e

Divulgação

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), iniciou as obras de reconstrução na ponte do Toneca, localizada no bairro Campestre, na divisa com o município de Saltinho.
A antiga ponte foi interditada na última segunda-feira, 18,
para início da demolição, limpeza
e colocação dos esteios de sustentação. A previsão para conclusão é
de aproximadamente 15 dias trabalhados, considerando os dias
úteis, sendo em torno de três semanas. O desvio pode ser feito pela
estrada PIR 009S e PIR 220.
A reconstrução constava na
programação da Sema, pois a ponte encontrava-se em estado crítico

após as fortes chuvas que atingiram a região no início do ano.
A secretaria possui uma equipe especializada na construção de
pontes de madeira que faz, diariamente, a manutenção, conservação e monitoramento recorrente de
cerca de 150 pontes rurais. O trabalho artesanal, que usa eucalipto tratado e realizado pela equipe
de sete servidores, garante a durabilidade das pontes por aproximadamente 50 anos de uso.
“Dispomos de uma ótima equipe de técnicos que busca atender
todas as regiões de acordo com uma
pré-programação, e sempre recebemos o retorno positivo dos moradores atendidos”, ressalta a secretária da Sema, Nancy Thame.

D OCENTES

Valorização e progressão são
atrativos de “Nova Carreira”

Profissionais da EM Maria Conceição Polizel Mendes recebem capacitação sobre Cultura Afro-Brasileira

relações interpessoais, e também
sobre como esses aspectos contribuem para a cultura de paz em
uma sociedade democrática. A
Escola é um espaço privilegiado
para investigar os percursos históricos de africanos, afro-brasileiros e indígenas, desconstruir estereótipos, valorizar os sujeitos históricos em suas singularidades e
trajetórias, no passado e no presente, e encontrar caminhos para
mudanças estruturais e qualitativas nas relações humanas”, disse
a professora Marilda Soares.
O Currículo da Rede Municipal de Educação define nas suas
propostas pedagógicas as escolas
devem considerar, de maneira articulada, transversal e integradora, a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e
global, como: Direitos da criança
e do adolescente (Lei nº 8.069/
1990); Educação para o trânsito
(Lei nº 9.503/1997); Educação

ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/ CP nº 14/ 2012 e Resolução CNE/ CP nº 2/ 2012); Educação alimentar e nutricional (Lei
nº 11.947/2009); Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/2003);
Educação em direitos humanos
(Decreto nº 7.037/2009, Parecer
CNE/CP nº 8/2012 e Resolução
CNE/CP nº 1/2012); Saúde, vida
familiar e social, educação para o
consumo, educação financeira e
fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010) e Educação das relações étnico-raciais e
ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena (Leis
nº 10.639/2003 e 11.645/2008,
Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/2004).
De acordo com a legislação
vigente, as unidades escolares
devem contemplar a abordagem
de diversos aspectos da história

e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
povos afrodescendentes e dos
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira
na formação da sociedade nacional, valorizando as suas contribuições nas áreas social, cultural,
econômica e política no processo
de formação da sociedade brasileira e da história nacional.
“Abordar a temática da diversidade étnica e do respeito às
diferenças é extremamente importante e urgente, pois diz respeito
à forma como os indivíduos se relacionam uns com os outros e
também ao modo como construímos valores humanos éticos e
como educamos nossas crianças
e estudantes. Por essa razão, a
nossa Rede está estruturando a
continuidade dessa ação reflexiva e formativa”, ressalta o secretário da Educação, Bruno Roza.

A possibilidade de valorização
salarial e uma progressão mais
célere têm sido alguns dos atrativos para quem opta pela decisão
de migrar para a Nova Carreira.
Inovador no estado de São Paulo,
o modelo oferece, entre outras coisas, um incremento salarial 30%
maior que o piso nacional bruto e
possibilita evoluções funcionais
com interstícios de 2 anos. Quem
opta pela migração passa a receber o primeiro salário com os benefícios a partir do 5º dia útil do
mês subsequente à adesão.
De acordo com o professor
Flávio Borges, que está na rede
estadual há mais de 10 anos, a
decisão de migrar para o novo
modelo foi tomada de forma muito segura e com a ciência de que,
para ele, seria uma boa escolha.
Isso porque, de acordo com o docente, ele analisou os decretos e
resoluções que regulamentam a
carreira e esclareceu todas as dúvidas através das lives realizadas pela Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo (SeducSP) e diretamente com a Coordenadoria de Gestão e Recursos
Humanos (CGRH) da Pasta.
"Tenho titulação acadêmica,
possuo quinquênios, tenho prova
de mérito e sei que vou levar comigo para o novo modelo. Somando
tudo isso, a gratificação por complexidade e o vale transporte, é
uma vantagem muito boa. Posso
dizer que eu me senti sim valorizado com a Nova Carreira e, para
a minha decisão, no meu pequeno

S EDEMA

universo, é algo que vem para somar. Hoje, posso dizer que não
deixarei a rede estadual por qualquer proposta. E, analisando os
processos de evolução, sinto que
ainda há como crescer, e isso vale
muito a pena", explica Borges.
Centrado na prática docente, o novo modelo, além de propor valorização, por meio da atualização da tabela de referências
salariais, também valoriza títulos
acadêmicos e estabelece avaliações
por desempenho e desenvolvimento. Outra novidade, é que a
Nova Carreira prevê ainda mais
interação entre a comunidade escolar e insere na rede instrumentos avaliativos mais robustos e
inovadores para impactar a aprendizagem dos estudantes.
O processo de adesão à Nova
Carreira se iniciou no mês de junho e, até o momento, mais de 83
mil professores passaram a se enquadrar no modelo. Com base na
Lei Complementar nº 1.374, os
docentes que desejarem mudar de
carreira terão até junho de 2024
para fazer realizar a solicitação, que
é feita de forma online através da
Secretaria Escolar Digital (SED).
Para aqueles que ainda têm
dúvidas em relação à Nova Carreira, a Seduc-SP disponibilizou na
SED um simulador de carreira que
calcula o valor proporcional que o
docente poderá receber caso migre. Além disso, a Secretaria também reuniu em uma biblioteca digital as legislações e os materiais
de apoio à tomada de decisão.

Assessoria parlamentar

Núcleo de Bem Estar Animal resgata 4 cães abandonados
O Núcleo de Bem Estar
Animal, vinculado às secretarias de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e da Saúde
(SMS), realizou o resgate de
quatro cães em situação de
abandono na manhã de hoje,
21/07. Os animais, dois machos
e duas fêmeas, estavam presos
dentro de uma residência na
rua Tupã, no bairro Itapuã. O
Pelotão Ambiental, da Guarda Civil, também esteve presente no
local para oferecer apoio aos servidores que realizaram o resgate.
De acordo com o coordenador do NBEA, Matheus Santos,
a ação foi feita após denúncia
anônima, registrada pelo 156.
“Fomos até o local averiguar a
situação e constatamos as péssimas condições em que os animais se encontravam. Elaboramos, então, um boletim de ocor-

rência e, pelo Núcleo, o autor
será autuado em R$ 8.000 pelas situações encontradas. É importante ressaltar que a casa do
autor é própria, o que imputa o
crime apenas a ele”, explica.
Segundo laudo clínico do
NBEA, os animais têm idade estimada entre um e três anos, com
condição corporal abaixo do ideal e com dermatites pelo corpo.
Nenhum deles é castrado.
Os cães, que foram retirados do local pela equipe do Núcleo e encaminhados para um lar
temporário, passarão por exames clínicos de hemograma,
porque há indícios de doença do
carrapato. Se constatada, receberão tratamento adequado e,
assim que a saúde dos quatro
animais for reestabelecida, serão
liberados para adoção. O tutor
dos animais não foi encontrado.

Divulgação

EMPREENDEDOR

Animais estavam presos em uma casa no Itapuã,
em meio a sujeira, sem comida e água

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) se reuniu, quarta-feira (20), com José Luiz Guidotti Júnior, secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. A
conversa tratou da implantação da "Feira do Empreendedor", a ser realizada no Engenho Central. De acordo com
o parlamentar, o secretário
prometeu viabilizar o projeto

que visa a colaborar com os
empreendedores locais. “A
ideia é realizar anualmente a
Feira do Empreendedor e,
como o próprio nome já sugere, o objetivo é estimular a
geração de emprego e renda”, destacou Anilton Rissato. O parlamentar e o secretário trataram de outros projetos relacionados à geração
de renda para o município.
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Com Denis Andia, Saúde na
cidade recebeu Certificação
de Qualidade ISO 9001
Divulgação

E DUCAÇÃO

Professores temporários assinam
contrato para ingressar na rede
Profissionais do Fundamental iniciarão as atividades na próxima segunda,
dia 25; previsão de início dos professores do Infantil é em 1° de agosto

Denis Andia, pré-candidato a deputado federal pelo MDB,
foi prefeito oito anos de Santa Bárbara D’Oeste

A Saúde é o maior desafio
de qualquer município do Brasil
e exige boa gestão para melhorar
o atendimento das pessoas e salvar vidas. Em Santa Bárbara
d’Oeste, o desafio não era diferente quando o então prefeito
Denis Andia iniciou o seu primeiro mandato, em 2013. Mas
basta olhar para esse passado e
notar uma verdadeira transformação realizada em dois mandatos na saúde pública da cidade.
Os antigos postinhos de Saúde, com ventiladores velhos, pisos
de desgastados pelo tempo, equipamentos e mobiliários sucateados, além de equipes reduzidas,
deram lugar a unidades modernas, bem equipadas e com mais
profissionais. Denis Andia duplicou o número de unidades de saúde e todos os novos prédios tiveram um significativo avanço em
suas estruturas, o que possibilitou também duplicar o número
de médicos na rede municipal de
saúde, em apenas oito anos.
Os prontos-socorros também
foram reestruturados, ampliados
e passaram a oferecer o atendimento de urgência e emergência
em pediatria. “Historicamente os
pais e as mães, quando necessário, levavam os seus filhos para
outras cidades nos casos urgentes. Hoje isso não ocorre mais. Aliás, hoje é o contrário, muitos pais
de outras cidades procuram nossas unidades de saúde. O cuidado
com as crianças é prioritário. E
para que isso fosse possível nós
quadruplicamos o número de
pediatras na rede municipal de
Saúde”, explicou Denis Andia.
Santa Bárbara d’Oeste viu
também a implantação de novas e
inéditas estruturas, como o Centro de Exames e Diagnósticos. No

espaço são realizados tomografia
computadorizada de última geração, ultrassom, mamografia, colonoscopia, endoscopia, raio-x contrastado, ecocardiograma, holter,
teste ergométrico, espirometria,
biópsia de próstata e de tireóide,
doppler vascular, diversos exames
oftalmológicos, entre tantos outros. O espaço também é preparado para realizar, sob demanda, eletroneuromiografia, urodinâmica,
espirometria infantil e eletroencefalograma, além de possuir um
Centro Cirúrgico para procedimentos eletivos. A estrutura foi construída ao lado do Novo Terminal
Urbano, também entregue por
Denis, possibilitando o pleno acesso do cidadão barbarense por meio
do transporte público, vindo de
qualquer região da cidade.
A duplicação do número de
postos de Saúde, a ampliação em
duas vezes do número de leitos
de UTI, a implantação de novos
serviços, a compra de equipamentos e a contratação de profissionais foram acompanhadas
também da capacitação e certificação: A rede municipal de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste passa por auditorias constantes e
com a Certificação de Qualidade
ISO9001 – algo muito raro na
saúde pública de um município.
“Com planejamento e organização fizemos uma ampla transformação. Em 8 anos investimos
mais de R$ 1 bilhão na rede municipal de Saúde. Estes foram os primeiros passos dados na minha cidade. O desafio em Saúde é constante e cabe a nós trabalharmos
para qualificar os serviços oferecidos aos cidadãos, em todas as cidades da região”, acrescentou Denis Andia, que é pré-candidato a
deputado federal pelo MDB.

S OLENIDADE

A Prefeitura realizou ontem,
21, no anfiteatro do Centro Cívico,
a assinatura dos contratos com 62
professores substitutos temporários de Ensino Fundamental para
darem início oficialmente na Rede
Municipal de Educação. A previsão de início desses profissionais
na Educação de Piracicaba é para
a próxima segunda-feira, dia 25/
07, após o retorno do recesso escolar. A atribuição dos professores que concorreram às vagas
pela Educação Infantil será no
dia 26/07, na Secretaria Municipal de Educação, e o início dos
profissionais na Rede de Ensino
está previsto para 1°/08.
A ação, que é coordenada pelas secretarias municipais de Administração (Semad) e Educação
(SME), convocou 324 professores
substitutos temporários, divididos
entre Ensino Fundamental e Infantil. Com a execução do processo seletivo a Prefeitura visava preencher 160 vagas, as quais foram
ampliadas por meio de autorização do prefeito Luciano Almeida.
Presente no momento das
assinaturas dos contratos, o prefeito Luciano Almeida destacou
as ações que a gestão têm executado para ofertar uma educação
de qualidade aos alunos. “Esta-
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mos desenvolvendo um trabalho
importante de valorização da
nossa Educação Municipal, aliando investimentos em tecnologia e informatização, reforço no
pessoal e a realização de obras
para melhorias nas estruturas
físicas das escolas, caminhando
para o ensino integral”, pontua
o chefe do Executivo municipal.
“A nossa Rede espera ansiosamente o início das atividades dos professores temporários que atuarão diretamente com
os nossos alunos. Contamos com
todos para garantir o atendimento pleno, caminhando para
sanar a falta de profissionais em
nossa Rede. Aliado com os investimentos que estamos fazendo, o ensino de Piracicaba vai
avançar e muito. Nós precisamos de vocês", disse o secretário de Educação, Bruno Roza, no
ato de assinatura dos contratos.
Ansiosa para iniciar os trabalhos, a professora Camila Schmitz destaca que está pronta para
a missão. “Essa é a primeira vez
que trabalho na Rede de Piracicaba e estou ansiosa para estar
com os alunos. Pretendo trabalhar aliando a parte técnica com
o lúdico, fazendo com que essa
interação fique mais forte e eles

Divulgação

Presente no momento das assinaturas dos contratos, o prefeito
Luciano Almeida destacou as ações que a gestão tem executado
para ofertar uma educação de qualidade aos alunos da cidade

consigam absorver de forma uniforme os conteúdos que trarei
para a sala de aula”, destaca.
REFORÇO - O processo seletivo foi realizado pela Fundação Vunesp e teve a sua classificação divulgada no Diário Oficial do Município de Piracicaba no
dia 24/06. Desde essa data as
equipes da Semad e Educação trabalham para integrar esses profissionais no quadro de servidores da Prefeitura de Piracicaba.
Segundo o secretário munici-

pal de Administração, Dorival
Maistro, além da Educação, a Prefeitura tem trabalhado para integrar e reestabelecer as equipes de
profissionais que atuam no serviço
público. “Essa é uma preocupação
que tivemos e estamos desenvolvendo ações para trazer o pessoal
de volta para a Prefeitura, conseguindo manter os serviços desenvolvidos por esses servidores. Agradeço toda a nossa equipe da Administração que tem trabalhado nesses processos”, reforça Maistro.

FEDERAL

PP homologa candidatura de Gilmar Rotta no sábado, 23
Piracicabano, 30 anos de
vida pública, três vezes vereador
de Piracicaba, presidente da Câmara e do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, matemático,
gestor público com atuação voltada à saúde pública, desenvolvimento regional e fortalecimento
da agricultura. Depois da experiência do legislativo municipal, Gilmar Rotta tem sua candidatura
homologada pelo Progressistas,
neste sábado, 23, a partir das 9h,
em evento na Alesp, em São Paulo, para buscar uma cadeira de
Deputado Federal por Piracicaba, se consolidando como candidato da Região Metropolitana.

C LÁSSICO

Em 2021, Gilmar reativou o
Parlamento Metropolitano, meses
antes da Aglomeração Urbana de
Piracicaba ter sido transformada
em Região Metropolitana. “Unindo as 24 câmaras municipais ficou evidente a falta de uma representação junto a Câmara dos Deputados em Brasília, que tivesse afinidade e conhecimento sobre as
demandas regionais. Cada município acaba por estar dependente
de deputados da capital ou de regiões distantes, reduzindo as
chances de que recursos e programas federais cheguem com força
nas nossas cidades”, defende.
Em um ano de atuação, Par-

lamento atuou em frentes como o
funcionamento integral do Hospital Regional Zilda Arns, pela revisão das tarifas de pedágio nas praças das cidades da RMP e no fomento da economia de baixo Carbono como forma de reativação
da economia regional pós pandemia. “Pautas que estão avançando e demonstram que, atuando de forma direcionada para
nossos problemas, a representação política pode trazer resultados potenciais para nossa região”.
Nas linhas do que pretende
levar à campanha como proposta,
Gilmar afirma que vai continuar
atundo no sentido de fazer com

que os serviços públicos cheguem
com eficiência os cidadãos. Ele afirma que, no município, busca fazer
com que a infraestrutura da cidade, o atendimento à saúde e aos
cidadãos de forma geral, com especial atenção aos moradores da
zona rural e bairros periféricos,
sejam executados. “Em nível federal, além de buscar recursos, o
essencial é retomar a defesa de
políticas públicas nacionais que
beneficiem as vocações da nossa
região, como o agronegócio, e o
setor energético, por exemplo”.
O partido não lançará
candidato a deputado estadual em Piracicaba e região.
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Farmacêutica será homenageada Sucesso no teatro, "Pluft, o Fantasminha" estreia no cinema
com Título de Cidadã Piracicabana
Encenada nos palcos pela pri- da busca pela garota. Para vencer
Divulgação

A Câmara Municipal de Piracicaba promove, nesta sexta-feira
(22), sessão solene para entrega do
Título de Cidadã Piracicabana à
farmacêutica Luiza Barros Pereira. A homenagem foi apresentada
pelo vereador Pedro Kawai (PSDB),
através do decreto legislativo 45/
2020. A solenidade será realizada
a partir das 19h30, no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”.
Natural do Rio de Janeiro,
Luiza Barros Pereira é filha de Rosália Barros Pereira. Ela nasceu
em 16 de maio de 1965 e foi criada na Paraíba, entre Campina
Grande e João Pessoa. Ela se formou em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, em 1989,
e concluiu a pós-graduação em
Farmacologia do Sistema Nervoso Central, pela USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto, além da especialização em
Saúde Pública, pela Universidade São Camilo, em São Paulo.
Mudou-se para Piracicaba em
1990, após um passeio no feriado
de Páscoa, em que se apaixonou
pela cidade. Casou-se com Stefano
Ferry, com quem, em 1992, inaugurou o Restaurante Tambatajá,
um estabelecimento que tornou-se
referência no cenário cultural piracicabano, promovendo eventos
e incentivando o desenvolvimento
de músicos e grupos musicais.
Foi em Piracicaba que a ho-

menageada teve suas duas filhas,
Larissa Ferry, em 1995, e Laura
Ferry, em 1998. Em 2002, Luiza
Barros Pereira iniciou o projeto de
arrecadação de alimentos para
doação de cestas no Natal, que
permanece até a atualidade.
A homenageada ingressou no
poder público em 2003, na Vigilância Sanitária. Em 2005, foi para
o Departamento de Assistência
Farmacêutica e assumiu a supervisão de três farmácias: Caxambú, Cecap e Tupi. Ela é responsável
pela transformação da Farmácia
Caxambú em uma unidade regional, onde atualmente ela ainda
desenvolve as atribuições da assistência farmacêutica, com ênfase em educação em saúde.
“Residente na cidade há
mais de 30 anos, onde foi acolhida, formou família, cresceu profissionalmente, educou suas filhas e está envolvida em diversas ações sociais. Luiza considera Piracicaba sua cidade do coração e honrará o título de cidadã Piracicabana com muito orgulho”, avaliou o autor da honraria. A solenidade para entrega
do Título de Cidadã Piracicabana a Luiza Barros Pereira será
transmitida ao vivo pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal
aberto, 4 da Claro/Net e 9 da Vivo
Fibra, com retransmissão nas mídias sociais, Facebook e Youtube.

meira vez em setembro de 1955, a
peça "Pluft, o Fantasminha", de
autoria de Maria Clara Machado,
se transformou em um clássico do
teatro infantil. Após diversas encenações ao longo dos anos, a peça
foi adaptada para o cinema com
um belo filme que chega às telonas
do Cine Shopping Piracicaba em
plena época das férias escolares
da garotada. Após algumas sessões de pré-estreia,entra em cartaz também o angustiante "O Telefone Preto", um dos filmes de
terror mais aguardados do ano.
PLUFT, O FANTASMINHA foi a peça teatral infantil de
maior sucesso da escritora e dramaturga Maria Clara Machado
(1921-2001) desde sua primeira encenação em setembro de 1955. Passados sessenta e sete anos desde
sua estreia no palco, a peça ganha
sua primeira grande adaptação
para o cinema. É o primeiro filme
infantil brasileiro em 3D. A trama
mostra a inesperada amizade entre o amado e medroso fantasminha Pluft ,que morre de medo de
gente, e a menina Maribel. Mas eles
se separam quando a menina é sequestrada pelo malvado pirata
Perna de Pau, que quer usá-la para
achar o tesouro deixado pelo seu
avô, o falecido Capitão Bonança
Arco-Íris. Na casa abandonada
onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda de três marinheiros, que saem em uma atrapalha-

o pirata, Pluft e Maribel precisarão superar o medo que têm um
do outro. O roteiro foi adaptado
por Rosane Svartman, que também dirigiu o longa. Nascida em
Memphis, no Tennessee (EUA),
Rosane está radicada no Brasil
desde criança. Nos papéis centrais
estão Lolla Belli (Maribel), Nicolas
Cruz (Pluft) e Juliano Cazarré (pirata Perna de Pau) e Fabíula Nascimento (Mamãe Fantasma). O
longa começou a ser rodado em
2017, mas a pós-produção cheia
de efeitos especiais e o fechamento
dos cinemas por conta da pandemia COVID-19, atrasaram seu
lançamento. Durante as filmagens
foi usado um efeito especial original, com os fantasmas sendo filmados debaixo d 'água. Essas cenas foram rodadas na Escola de
Bombeiros em Franco da Rocha,
em uma piscina gigantesca, com
6 metros de profundidade.
O TELEFONE PRETO é um
filme angustiante e assustador que
mistura drama, terror e suspense,
com roteiro escrito por C. Robert
Cargill e baseado em um conto de
Joe Hill, que, como filho do mestre Stephen King, merece créditos.
Na trama, depois de ser sequestrado por um sádico assassino de
crianças e ficar trancado em um
porão à prova de som, o menino
Finney Shaw, de 13 anos, começa
a receber ligações em um telefone
preto desconectado onde ouve a voz

Lolla Belli como Maribel, a menina que desenvolve
uma inesperada amizade com o fantasminha Pluft

das v´timas anteriores do assassino. Elas tentam evitar que o menino sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a irmã do garoto, Gwen
Shaw, tem sonhos que indicam o
lugar onde ele pode estar e corre
contra o tempo para resgatar o irmão antes que o pior aconteça.
Além dos elogios ao filme, os críticos destacaram as atuações de
Mason Thames, como Finney, e
Ethan Hawke como o aterrorizante vilão. Mas quem rouba a cena é

Madeleine McGraw, como a sensitiva irmã de Finney. O filme leva a
assinatura de Scott Derrickson,
aclamado como um dos mais competentes diretores de filmes de terror. Prova disso, basta citar dois
longas de sua filmografia: "O Exorcismo de Emily Rose" (2005),
considerado por muitos o melhor
filme de exorcismo desde o icônico
"O Exorcista" (1973) e "A Entidade"
(2012), , eleito como o terror mais
assustador de todos os tempos.
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S MADS

Lar dos Velhinhos realiza
o 50º Arraiá Solidário

Prefeitura Municipal inicia
reforma no Cras São José
Divulgação

Evento acontece hoje, 22, a partir das 16h, e amanhã, 23, a partir das 10h
Hoje, 22, e amanhã, 23,
acontece o 50º Arraiá Solidário
do Lar dos Velhinhos, com apoio
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), com apoio
do Centro de Apoio a Prevenção
ao Câncer (Ceacan). O evento
terá início às 16h, amanhã, e às
10h no sábado. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode doar
1 litro de leite ou 1 kg alimento
não perecível, que será destinado à entidade. A Comissão da
Festa recomenda que as pessoas
usem máscaras, com a retirada
somente na hora da alimentação.
Álcool em gel será disponibilizado em pontos estratégicos.

O Lar dos Velhinhos, que
completa 116 anos no próximo
mês, convida para a tradicional
Festa Julina, que inclui praça de
alimentação com barracas de
lanche de pernil e linguiça,
churrasquinho, torresmo, milho
e seus derivados, como o tradicional cuscuz. Também haverá
barraca de pastel e cachorroquente do Ceacam, food truck
PeramBulô, com cone de coxinha, fritas e crepe francês, barraca da Martinha do Acarajé, cocada, paçoca, churros e biscoitos, barracas de bebidas com
quentão, vinho quente, suco natural, milk-shake, sorvetes, açaí,
refrigerantes, cerveja e chope,

além de doces e bolos doados
pelos moradores e voluntários.
Tudo isso será oferecido em
meio a muita diversão com música, dança, espaço kids e pescaria, barraca da Encantii com
maquiagem, modelagem de cabelo e brindes. Também estará
no local a barraca do Fios do
Bem, com algodão-doce e pipoca, entre outros atrativos.
Hoje, 22, às 17h, haverá a
apresentação da Quadrilha das
Poderosas!, formada por moradoras do Lar. Das 20h às
21h30, terá shoe com Adriano
Andrad (sertanejo universitário e repertório diversificado).
No dia 23/07, às 17h, a Qua-

drilha das Poderosas! Volta a se
apresentar e, às 20h, será a vez
do Grupo QuadriPira, além de
apresentação do grupo Forrófiando, com seu forró pé de serra
a partir das 18h. Às 20h, o QuadriPira volta a se apresentar.
SERVIÇO
50º Arraiá Solidário do Lar dos
Velhinhos. Hoje, 22, das 16h
às 23h, e amanhã, 23, das
10h às 24h. Entrada franca.
Opcional a doação de 1 litro
de leite ou 1 kg alimento não
perecível, exceto sal, que será
destinado à entidade. Na
avenida Torquato da Silva Leitão, 615, São Dimas. Mais Informações: 3372-9484.

E SALQ

Campanha contra febre maculosa continua
Os finais de semana do mês
de julho tem atraído número expressivo de visitantes que procuram pelo estande da ‘Campanha
contra febre maculosa’ no Campus USP Luiz de Queiroz. Passadas três semanas após o início da
atividade, a campanha já atraiu
um total de 1.538 visitadores, sendo 442 na primeira semana, 550
na segunda e 546 na terceira. A
expectativa agora é que nessas
próximas duas semanas do mês,
esse número ultrapasse os 2.000,
objetivo inicial da campanha.
Com estande instalado no
gramado ao lado do gramadão
central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, essa
campanha de férias que chega em
sua 5ª edição, é realizada pela Comissão Técnica Permanente de
Prevenção e Controle da Febre
Maculosa do Campus Luiz de
Queiroz e consiste em alertar para
os riscos da presença do carrapato estrela em áreas afastadas e
também de grande circulação.
A ideia é que as pessoas
aprendam um pouco sobre a febre maculosa, principalmente no
que se refere às precauções e
ações a serem tomadas com o

aparecimento dos sintomas da
doença. De acordo com coordenadores e voluntários envolvidos
na campanha, a mensagem levada ao público pode salvar vidas,
ao explicar sobre a forma como
ela ocorre, a importância do carrapato estrela na transmissão da
bactéria (Rickettsia rickettsii) e os
cuidados a serem tomados para
evitar ou debelar a doença.
Eles reforçam que a principal mensagem da campanha é:
“sentiu dor de cabeça, mal-estar geral ou febre alta em um a
dois dias após ser picado por um
carrapato na região de Piracicaba, vá ao médico e fale sobre
o carrapato. Isso, certamente,
irá alertá-lo sobre a possibilidade de que se trate da febre maculosa, atribuindo então o tratamento específico necessário
para curar a grave doença”.
Destaca-se que uma das atrações que desperta a atenção dos
visitantes é o fato de mostrar capivaras e gambás empalhados que,
em vida, são os principais hospedeiros do carrapato estrela. As peças empalhadas pertencem ao
Museu de Zoologia e Anatomia
Prof. Adiel P. L. Zamith, da Esalq.

H ORIZONT
AL
ORIZONTAL

Divulgação

Ação no Campus Luiz de Queiroz busca alertar para os riscos
da presença do carrapato estrela em áreas afastadas e de
grande circulação e transmissão da febre maculosa

Para o último final de semana de julho, o estande integrará
a atividade ‘Domingo de Férias’,
oportunidade em que o Serviço de
Cultura e Extensão Universitária
(SVCEx), Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de
Queiroz e o Centro de Referência
em Ensino de Ciências da Natureza (Crecin) oferecerão à comunidade uma série de atividades

culturais, educativas e recreativas no Museu Luiz de Queiroz.
Os resultados finais da campanha contra febre maculosa serão divulgados ao final do acontecimento destacando, além dos
números, a origem dos visitantes
que passaram pela instalação especialmente preparada com material
ilustrativo sobre os organismos relacionados a febre maculosa.

E XÉRCITO

Dezenove vias receberam Vereadora visita instalações
reforço em sinalização
do Tiro de Guerra 02-028
Divulgação

Divulgação

Obra faz parte do pacote de reformas dos Centros de Referência
de Assistência Social (Cras) Vila Sônia, São José e Novo Horizonte

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), iniciou nesta semana a
reforma e adequação estrutural
do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São José.
A obra faz parte do pacote de reformas que inclui as unidades do
Novo Horizonte e Vila Sônia –
essa, já em execução. O investimento total é de R$ 484.219,35.
No São José, a reforma contempla a troca geral do telhado,
iluminação da área externa, instalações e adequações do sistema
elétrico e hidráulico, melhoramento de acessibilidade com instalação de rampa e pintura geral. A
próxima reforma será do Cras
Novo Horizonte, onde serão realizados os serviços de pintura geral, instalação de piso em granilite na parte interna e concreto no
entorno, manutenção no alambrado e na cobertura, pintura e
intervenções na parte elétrica.
André Bertato, engenheiro da
Semob, responsável pelo acompanhamento da obra, explica que na
unidade será realizado um serviço específico, de drenagem devido
a falta de escoamento de água. “O
Cras São José apresentava várias
questões relacionadas ao empoça-

mento de água em seu entorno. A
partir da reforma, o sistema de
tubos perfurados e a instalação
de uma caixa que escoará a água
para a galeria pluvial deve resolver esse problema e melhorar
o acesso do público e dos funcionários ao prédio”, explica.
“Acredito que, com a adequação das questões estruturais
que acabavam interferindo nas
condições de trabalho e de atendimento à população, teremos a
situação resolvida para garantir um melhor atendimento”,
observa Cassiano de Santis, coordenador do Cras São José.
Na unidade, mais de 480
famílias em situação de vulnerabilidade social são atendidas/
mês, com a oferta de serviços e
ações coletivas que visam o desenvolvimento de potencialidades e a autonomia dos indivíduos por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de garantir o
acesso aos direitos de cidadania.
O Cras São José está atendendo temporariamente em um
prédio público, localizado na rua
Professor Mariano da Costa,
430, Jaraguá. Mais informações
pelos telefones 3432-4377 / 34324371 ou 99755-4562 (WhatsApp).

SANT
A C ECÍLIA
ANTA

Praça no bairro
recebe manutenção
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) esteve nesta quarta-feira (20) no bairro Santa Cecília,
acompanhando os serviços realizados para melhoria na praça da
área de lazer. Na visita, o parlamentar verificou se os pedidos da
população estavam sendo atendidos. Alguns serviços como de extração de árvore, poda, limpeza e
colocação de lixo foram os servi-

ços realizados. Pompeo agradeceu às secretarias responsáveis
por "terem feito o serviço de forma que atenda a necessidade da
população". Em maio, o vereador
já havia visitado o local com os
moradores, ouvindo as demandas que a praça precisava. Na
ocasião, o parlamentar se colocou
à disposição para ajudar a cobrar
as medidas das secretarias.

R ODEIO

Acontece hoje, 22, escolha da rainha
Hoje, 22, às 19h, no Espaço
Haras, haverá a escola da Rainha,
Princesa e Madrinha da Festa do
Rodeio de Piracicaba. Serão 22
candidatas entre 18 a 30 anos con-

Rua Marino Garcia recebeu reforço na sua sinalização horizontal

Ana Pavão (PL) esteve com o atual chefe da instrução,
o primeiro-sargento Felipe Silva de Carvalho

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 13 a 21/07, a sinalização horizontal e vertical em 19 pontos, sendo 9 avenidas e 10 ruas. O serviço
é realizado em ruas e avenidas com
grande fluxo de veículos e próximas às escolas, para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
A ação faz parte da estratégia da Semuttran, que realiza sistematicamente uma série de serviços de revitalização e reforço de
sinalização de trânsito horizontal
e vertical em ruas e avenidas da
cidade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebrado, faixa de canalização e desace-

Nesta terça-feira (19), a vereadora Ana Pavão (PL) visitou no
Tiro de Guerra de Piracicaba e conversou com o atual chefe de instrução da unidade, o primeiro-sargento do Exército Felipe Silva de
Carvalho. Na oportunidade, a parlamentar conheceu as instalações do local e a rotina de atividades do Tiro de Guerra 02-028.
Lá, são desenvolvidas instruções militares, com treinamentos
menos intensos dos que ocorrem
no período básico militar convencional. Outra peculiaridade está
relacionada ao tempo de duração
do período básico, pois, enquanto
nos demais quartéis o recruta recebe todas as instruções iniciais
em 3 meses, o atirador do TG leva
um ano para completá-las.
Esse fato ocorre devido à
diferença de carga horária que
existe entre os Tiros de Guerra

leração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que
permite melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quando necessário, os serviços também incluem a instalação de tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens, acidentes etc.) e 156
para serviços gerais (solicitações de sinalizações horizontais, verticais, vagas, semáforo, radar, defensa metálica etc).

e os quartéis convencionais. Enquanto no TG o tempo é de 2
horas por dia, no Serviço Militar convencional o curso acontece em sistema de internato.
O tiro de guerra vai além de
um espaço de formação de atiradores (soldados) e de cabos para o
Exército Brasileiro. É um local de
aprendizado, conscientização e cidadania. Além de todas as atividades militares, os reservistas desenvolvem de maneira efetiva a
geração de pertencimento a pátria
e seu habitat forjando o caráter e
responsabilidade social. “Não é
somente a formação militar, mas
também cuidamos da construção
sadia do vínculo familiar”, destacou o Sargento Felipe. De acordo
com Ana Pavão, “unir as frentes
de atuação, proporciona o crescimento sócio educacional na consolidação de garantia de direitos”.

correndo a faixa que representará
o Rodeio de Piracicaba. A noite será
embalada ao som do DJ Palila e
Fiduma & Jeca. Convites podem
ser adquiridos na tycket.com.br.
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Convenção do PL oficializa
Alex de Madureira na disputa
Divulgação

Saúde realiza 6ª Semana
do Aleitamento Materno
SMAM, como é conhecida, será de 1º a 7 de agosto; ações para
fortalecimento da amamentação acontecem durante todo o mês

Candidato tentará se reeleger como deputado estadual por São Paulo

O Partido Liberal (PL) realizou sua convenção na quarta-feira, 20, para deliberar e definir os
candidatos para as próximas eleições, cujo prazo, pela legislação eleitoral já começaram e seguem até 5
de agosto. Entre os nomes deferidos pelo partido está o deputado
estadual Alex de Madureira, que
teve sua candidatura foi homologada como candidato a reeleição para deputado estadual.
Eleito deputado estadual com
118 mil votos, o piracicabano Alexander Muniz de Oliveira, ocupa
pela primeira vez uma cadeira na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp). Crescido no
distrito de Ártemis, no pleito de
2018 foi um dos 50 novos deputados eleitos no Estado, o que representou a renovação de aproximadamente 50% do legislativo
paulista na eleição anterior.
“Quando fui eleito apresentei metas prioritárias que pautariam as ações de meu mandato
como parlamentar paulista e tendo como norte principal lutar por
mais saúde e educação, principalmente para os mais necessitados.
Acredito que consegui trilhar por
este caminho durante o período
em que estive como deputado estadual e quero continuar trabalhando por aqueles mais precisam”,
afirmou Alex de Madureira.
Tendo o atual mandato começado em março de 2019, Alex de
Madureira vem participando ativamente de importantes comissões
na Alesp e ocupando diversos cargos, como vice-presidente da Comissão de Saúde; vice-presidente
do Conselho Ética e Decoro Parlamentar; membro da Comissão de
Finanças, Orçamento e Planeja-

mento; e Coordenador de Projetos Parlamentares. “Acontece que
na maior parte do mantado estivemos acometidos pela pandemia,
mas isso não me desanimou e,
acredito que este tenha sido um
dos maiores desafios de minha
vida pois contribui para restabelecer o horizonte as finanças estadual e a colaborar para o desenvolvimento socioeconômico de São Paulo. Me orgulho muito de ter participado disso pois consegui fazer com
que o Estado reencontrasse o caminho do progresso e agora quero
continuar este trabalho, mantendo o mesmo ritmo”, concluiu.
Mesmo tendo sido na capital
paulista sua maior votação, Alex
de Madureira voltou a residir em
Piracicaba, local de seu domicílio,
para trabalhar pela sua cidade
natal e por toda a região. “Seguimos no mesmo rumo, sem esquecer os problemas que exigem ações,
como forma de dar dignidade às
famílias carentes, levando a elas
os meios necessários que lhes assegurem desde já, uma melhor
qualidade de vida”, afirma.
Encarando o mandato como
missão, o deputado lembra que o
compromisso de sua campanha
sempre foi com o futuro de São
Paulo e neste sentido tem pautado
suas ações para a construção de
um estado em que o desenvolvimento seja uma meta permanente.
“Na convenção de ontem,
realizada em chapa única, o PL
definiu todos os candidatos
para deputados federais e estaduais em São Paulo e o meu
nome foi um dos escolhidos.
Agradeço a oportunidade e de
poder tentar a primeira reeleição”,
concluiu Alex de Madureira.

M ÁRIO D EDINI

Linhão de energia recebeu
limpeza nesta quarta, 20
Nesta quarta-feira (20), o vereador Gustavo Pompeo (Avante)
acompanhou os trabalhos de limpeza de entulho na torre do linhão
de energia da rua Josaphat Gomes de Oliveira, localizada no bairro Mário Dedini. Os moradores da
região entraram em contato com
parlamentar solicitando a limpe-

za, pois, segundo eles, há descarte
irregular de entulho, o que favorece a procriação de animais peçonhentos. O vereador foi até o local
para conferir se os trabalhos estavam sendo executados de forma a
atender à população. Pompeo afirmou que agradece à empresa EcoTerra "pelo trabalho bem feito".

Para celebrar o Agosto Dourado, a Secretaria de Saúde, por
meio do Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação
Complementar Saudável, realiza
a 6ª edição da Semana Municipal
de Aleitamento Materno
(SMAM), de 1º a 7 de agosto, com
o tema Fortalecer a Amamentação: Educando e Apoiando. O objetivo das ações, que se estendem
pelo mês de agosto, é fortalecer a
capacidade da rede de apoio para
proteger, promover e apoiar a
amamentação em todos os níveis
da sociedade, para que os índices
de aleitamento materno sejam
melhorados no município. São
parceiros da atividade – que também marca a Semana Mundial de
Aleitamento Materno – o Hospital dos Fornecedores de Cana
(HFC), Santa Casa de Misericórdia, Unimed Piracicaba, Unimep
(Universidade Metodista de Piracicaba) e ONG MamAÇÃO.
Conforme explica o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, a ação
retoma suas atividades presenciais após dois anos de pandemia,
além de fazer parte do calendário
oficial do aniversário da cidade,
comemorado em agosto. “Foram
momentos difíceis com a pandemia da Covid-19, porém, o Comitê
e seus parceiros e incentivadores
não deixaram de realizar ações
online, fomentar e direcionar
ações para incentivar o aleitamento materno na cidade. Agora, com
uma programação que engloba
ações ao longo de todo o mês de
agosto nas unidades do SUS, esperamos que a mensagem alcance
ainda mais pessoas”, enfatizou.
De acordo com a nutricionista Andresa Nunes Garcia Mendes, presidente do Comitê Municipal de Aleitamento Materno, o
Agosto Dourado acontece pelo

fato de o leite materno ser considerado o padrão ouro de qualidade para alimentação dos bebês.
“A Semana deste ano se concentra no fortalecimento da capacidade da rede de apoio para proteger, promover e apoiar a amamentação em todos os níveis da sociedade, para que os índices de aleitamento materno sejam melhorados em nosso município”, afirma.
Para a assistente social Solange Spironello, membro do Pacto para Redução da Mortalidade Materno-infantil de Piracicaba, o tema da SMAM deste ano
está alinhado com a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, que tem como foco a erradicação da pobreza, acabar com
a fome e alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promoção da agricultura
sustentável, assegurar uma vida
saudável e “promover saúde e
bem-estar para todos em todas
as idades, ainda promover educação de qualidade, inclusiva,
equitativa com oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida”.
INCENTIVO – Um exemplo
de luta pela amamentação e alimentação saudável vem da auxiliar administrativa de 31 anos,
Amanda Maria Tonin Campos,
mãe de João Vitor. Para ela, a
amamentação tem sido o momento mais desafiador da maternidade. “Quando engravidei, me informei sobre as dificuldades, sobre o puerpério, e amamentar não
foi como sonhei. O meu filho não
fez a pega com facilidade, o meu
seio ficou machucado e sangrando, mas não desisti. Sabendo que
o leite materno é o melhor alimento para o bebê, fortalece o sistema
imunológico, é a principal fonte
de nutrientes e previne alergias,
insisti na amamentação e contei

Isabela Borghese

Amanda amamenta João Vitor: “Estou fazendo
o melhor pela nutrição do meu filho”

com a ajuda da Adriana Brandão, do PSF Jaraguá 2. Ela me
ajudou com a pega correta, me
ensinou a massagear os seios para
liberar o leite e principalmente me
acalmou”, disse. “Os primeiros
dias são desafiadores, mas passam e cada gota de leite é importante para o desenvolvimento do
bebê. Eu sigo acreditando na
amamentação, vivendo um dia de
cada vez, confiante de que estou
fazendo o melhor pela nutrição
do meu filho”, completa.
MAMAÇO – O encontro do
Mamaço desta edição acontece
na terça-feira, dia 2/08, a partir das 13h30, na Estação da
Paulista (Espaço Gare) e deve
reunir cerca de 200 mães piracicabanas para tradicional momento de amamentação simultânea para incentivar o aleitamento materno mostrando os
benefícios potenciais da alimentação natural na vida do bebê.
Conforme explica Tatiana
Bonini, enfermeira e coordenadora de enfermagem do Departamento de Atenção Básica da
Secretaria de Saúde, ao logo des-

ta tarde, gestantes, mães, bebês
e famílias são convidados para
um momento de descontração,
de conversa e estímulo ao aleitamento materno. “Entre as ações
previstas está a apresentação de
Dança Materna com a professora Samira Lopes, licenciada em
dança para gestantes, mães e
bebês de colo/engatinhantes. Ainda, o Banco de Leite do HFC divulgará seu trabalho em prol dos
bebês prematuros e apoio às mães
para o sucesso da amamentação”.
Incentivam esta ação as Secretarias Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam),
Ação Cultural (Semac), Educação, Trânsito (Semuttran), ONG
MamAção, Unimed Piracicaba,
HFC, Santa Casa, e entidades
como o Lions Club e Programa
Criança Feliz, Artesãs do Amor,
Pastoral da Criança e Unimep.
A programação completa
do evento está disponibilizada
no site e redes sociais da Prefeitura e pelo Instagram da
SMAM (@smampiracicaba).

E SGOTO

Kawai acompanha trabalhos no Jardim Abaeté-Potiguar
Alertados pelo mau cheiro,
os moradores do Jardim Abaeté-Potiguar pediram a presença
do vereador Pedro Kawai (PSDB)
para verificar um possível vazamento de esgoto, junto a um poço
de visita, na rua Emílio Fabris.
Na semana passada, Kawai já tinha solicitado a desobstrução da
rede que estava ocasionando
transbordo. Nesta quarta (20),
o parlamentar voltou ao local
com uma equipe da Mirante para
nova vistoria, já que o problema
do mau cheiro persistia.
Após a análise dos técnicos
da Mirante, constatou-se que
não havia obstrução da rede,
nem vazamento, e que o mau
cheiro ocorria em decorrência
do acúmulo de detritos e resíduos de esgoto, o que foi soluci-

onado após a lavagem do local.
Kawai destacou o bom trabalho realizado pela concessionária e disse que a empresa sempre
está pronta a atender aos pedidos que encaminha. Ele observou que, agora, a Prefeitura precisa fazer a limpeza do córrego,
junto ao local, que está com mato
alto, o que impede a fluidez da
água. “Estamos sempre atentos à
manutenção da cidade, especialmente, em relação ao saneamento, pois isso impacta diretamente
na saúde das pessoas”, disse.

Assessoria parlamentar

Concessionária foi acompanha por Pedro Kawai para
limpeza em ponto de esgoto no Jardim Abaeté-Potiguar
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Equipes de Mirante fazem inspeção
subterrânea no Córrego do Itapeva
O objetivo da iniciativa, que ocorreu no último sábado (16), foi
identificar possíveis lançamentos irregulares de esgoto no manancial
Técnicos da Mirante, com o
apoio de profissionais especializados, realizaram uma ação de vistoria no Córrego do Itapeva. O objetivo da iniciativa, que ocorreu no
último sábado (16), foi identificar
possíveis lançamentos irregulares
de esgoto no manancial. O procedimento de verificação de despejo
irregular de esgoto faz parte da
rotina de trabalho da Mirante.
Foram percorridos 3 km –
extensão da calha principal do
córrego, do local onde hoje fica o
Teatro Municipal Dr. Losso Netto, até o rio Piracicaba. O Itapeva foi canalizado em 1957 na gestão do então prefeito municipal,
Luciano Guidotti. Atualmente,
sobre o córrego fica a avenida Armando de Salles Oliveira, uma
das principais da cidade.
A vistoria teve início no local
onde desemboca o córrego, no Rio
Piracicaba. Dali, a equipe – formada por cinco pessoas, caminhou
dentro do córrego por toda sua extensão. Munidos com máscaras
profissionais, cilindros de oxigênio
e roupas próprias para esse fim, os
cinco encontraram no percurso diferentes níveis, alguns com até 4
metros de profundidade; outros
com dimensões que os obrigavam
a rastejar em espaço reduzido.
Como a estrutura atual do
Itapeva não possui acessos, a estratégia foi identificar saídas

para que o grupo subisse à superfície para hidratação necessária e alimentação. “Essa demanda surgiu da área de Operações
dentro das medidas de proteção
e controle de monitoramento de
gases”, explica o técnico de Segurança do Trabalho, Danilo
Munhoz, da área de EHS (Meio
Ambiente, Saúde e Segurança). A
vistoria foi realizada em toda extensão do córrego (3 km), porém,
devido às restrições de acesso, o
percurso percorrido foi de 4,5 km.
Segundo o supervisor de
Serviços da Mirante, Giovan
Christofolletti, a ação foi muito
produtiva, pois o Itapeva, por
estar localizado centro da cidade – e por ser antigo, mostra conexões que só seriam acessadas
por dentro dos imóveis dessa região. Além disso, foi possível checar as galerias de águas pluviais
que desembocam no Itapeva.
OPORTUNIDADE ÚNICA - Segundo Giovan, a Mirante
já realizou diversas ações nas redes coletoras do Itapeva, mas
nunca dentro do córrego. “Essa
oportunidade de ver o Itapeva por
dentro, foi única. Além de vistoriarmos as redes coletoras com maior assertividade, pudemos conhecer uma obra que, mesmo construída há 65 anos, está praticamente
intacta. A estrutura é bem robusta,
muito bonita, diferente das demais

Divulgação

Equipe teve que identificar pontos de acesso antes da vistoria

galerias de drenagem. Do ponto
de vista da engenharia, é uma
obra prima”, afirmou Giovan.
O supervisor teve que driblar
uma certa ansiedade em entrar
em um local pouquíssimo comum.
“Não era por uma questão de segurança, porque estávamos com
uma equipe especializada, mas eu
nunca ouvi falar de alguém que
entrou no Itapeva”, comentou. No
início, contou Giovan, houve um
pouco de desconforto porque “Estávamos em um local muito escuro, em determinados pontos com
a água batendo no peito. Mas depois foi tudo muito tranquilo.”
O analista de Engenharia da
Mirante, Guilherme Baldo Cyrino, disse que a experiência de en-

trar no Itapeva foi “excelente”.
“Esse foi um trabalho de suma
importância não só pela vistoria
em si, mas também para a compreensão da dinâmica do Itapeva e sua parte estrutural, inclusive da importância do trabalho
em equipe, dos treinamentos e
utilização de EPIs”, afirmou.
Para Guilherme, a satisfação de integrar o grupo que realizou um trabalho nunca feito
antes - e que terá um impacto
muito positivo no saneamento do
município, é enorme. “Fiquei muito grato também porque essas
oportunidades me trazem muito
conhecimento. Me senti reconhecido pela Mirante por fazer
parte desse projeto”, finalizou.

Luiz Tarantini

Derrota doída
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam muito bem vindos ao nosso espaço semanal,
livre de amarras, democrático
e sem nenhum tipo de restrições. Aqui não somos presos a
"igrejinhas", bairros ou nenhum tipo de sacarmos, nossas opiniões são para toda Piracicaba e região, quanto mais
longe chegarmos melhor. "O
mundo é grande demais para
você agir e pensar pequeno".
O Nhô-Quim entrou em campo nesta última quarta feira e foi
derrotado dentro do Barão pelo
líder da competição o Desportiva Brasil. O "dragão chinês "
como é conhecida a Desportiva
apresentou um futebol envolvente e rápido que confundiu e fez
com que o jovem time alvinegro
comandado por Cléber Gaúcho
se perdesse em campo na primeira etapa e fosse para o vestiário com 0x2 para o adversário,
a torcida ai já se manifestava
pelo coração como deve ser, a
razão só vem no "day after".
Foi um verdadeiro tobogã
emocional, a partida da quarta
rodada da copa paulista conseguiu levar o torcedor do nervoso
ao êxtase com a virada do placar
para 3x2 no início da segunda etapa, deu ali momentos de pura satisfação com o time e fez uma verdadeira festa nas arquibancadas,
tudo levava a crer que enfim o
trabalho fosse coroado com a vitória e de forma majestosa perante o torcedor, mas o time deu um
apagão defensivo, e com duas jogadas "improváveis" o "dragão"
virou mais uma vez e assim finalizou a partida como vitorioso com
o impressionante placar de 3x4.
Os meninos do Nhô-Quim
verdadeiramente mereciam melhor sorte pela determinação e
aplicação dentro de campo, a
muito tempo não víamos em
campo tanto comprometimento
com a camisa zebrada, os jovens
atletas do XV se entregaram e
não deixaram em nenhum mi-

nuto o torcedor com o pensamento que já era comum a muitos
anos de um time "pesado", "velho" e "acomodado". A derrota foi
doída, mas a entrega para buscar
o resultado até o último segundo
foi verdadeiramente forte.
A juventude e pouca experiência dos atletas como profissionais levam aos erros dentro de
campo, são segundos para algumas decisões que pela pouca "minutagem" desses meninos fazem
com que errem pela vontade de
acertar. A derrota não coloca o
trabalho em dúvida, muito pelo
contrário, prefiro eu como torcedor a tristeza da derrotas por
erros "infantis" de quem está
querendo acertar do que vivíamos nos últimos anos com atletas que erravam por falta de
comprometimento e amor pelo
clube, só pensando em utilizar
o clube para se manter em forma recebendo salário para disputar competições "mais importantes" na próxima temporada.
A derrota de ontem foi mais
sentida, pois sentimos que o time
tem potencial e que os erros individuais por pouca experiência
nos trouxe o placar adverso, mas
continuo firme em minha opinião
que este é o caminho, a sequencia do trabalho é importante e
determinante para que os frutos
possam ser colhidos no futuro,
não pode a diretoria do XV de
maneira alguma por causa de
algumas críticas "mal intencionadas" e "induzidas" fazer curva no planejamento e ir atrás
de atletas "mais experientes"
nesta altura do campeonato,
vamos firme e em frente com
este grupo, passando por cima
das dificuldades e dando moral e tranquilidade para que Cleber Gaúcho, sua comissão técnica e seus atletas possam reverter
dentro de campo essa situação.
Força NHÔ-QUIM, as
pessoas passam, e sempre
vão passar, mas você velho
senhor "É IMORTAL".

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------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.

SR. JORGE MARTIMIANO DA
SILVA faleceu anteontem 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 ca-

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN FRANCISCO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na qualidade de síndico do Condomínio Edifício San Francisco, pela presente venho convocar a todos os condôminos
para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 02 de Agosto de 2022, às 19:00 em 1ª convocação, com
a presença de 2/3 dos votos cabíveis a todos os condôminos ou
às 19:30 em 2ª convocação, que se dará com qualquer número
de condôminos presentes, que será realizada na sede do Condomínio Edifício San Francisco, estabelecido na Rua Dom Pedro I n° 747, bairro Centro, Piracicaba/SP, no salão de convenções do condomínio, para deliberar sobre:
a) Votação e aprovação para utilização dos recursos disponíveis
dos Fundos de Reserva e Especial de Caixa para dar início às
melhorias do prédio;
b) Votação e aprovação para liberação que o valor do Fundo
Especial de Caixa já arrecadado e a ser arrecadado possa ser
usado não só na impermeabilização como também juntamente
nas demais benfeitorias necessárias, conforme aprovação em
assembleia;
c) Apresentação das principais melhorias que precisam ser feitas no prédio;
d) Votação de eventual aumento na arrecadação do Fundo Especial de Caixa;
e) Votação e aprovação para início imediato do projeto da impermeabilização do prédio, devido ao período das chuvas;
f) Apresentação dos orçamentos, votação e aprovação do projeto de arquitetura do prédio para melhorias da portaria, lixeira,
portão da garagem, entre outras, que precisa ser realizado em
conjunto com a impermeabilização, através do acompanhamento
do engenheiro e responsável técnico;
g) Outros assuntos de interesse geral;
Só poderão votar e serem votados os condôminos que estiverem quites com suas obrigações condominiais.
Encarecemos a presença dos senhores condôminos, podendo
V.Sa. se fazerem representar por procuradores devidamente
constituídos. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a
concordar com o que for deliberado, como tácita concordância.

SRA. ADRIANA APARECIDA VIEIRA faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, contava 48 anos, era
filha dos finados Sr. Paulo Luiz Vieira e Sra. Aparecida Benedicta Pon-

SR. REINALDO MIRANDA SILVA
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, contava 60 anos, era casado
com Sra. Alessandra Scarparai.
Era filho do finado Sr. Honorino Miranda Silva e da Sra. Santa Rosa
da Silva. Deixa as filhas: Leticia
Miranda Lucio casada com Diego
Evandro Lucio, Lizandra Miranda de
Oliveira casada com Jose Wilson de
Oliveira Junior e Gabriela Miranda
Silva. Deixa demais familiares e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem 15:30hs, saindo a urna
mortuária do Velório – Sala B do
Cemitério Parque da Ressurreição,
seguindo para a mesma necrópole, onde foi inumado em jazigo da
família. À família e amigos enlutados, os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE,
AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ,
CHARQUEADA, ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,
JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL
Ficam convocados todos os trabalhadores, filiados ou não,
das categorias TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ, LATICÍNIOS, PADARIAS E CONFEITARIAS, MASSAS ALIMENTICIAS, BISCOITOS, CACAU, CHOCOLATES E BALAS, SORVETES, PESCA,
MILHO, MANDIOCA, ÁGUAS MINERAIS, AZEITE, ÓLEOS E INORGANIZADOS, representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA,
SANTA BÁRBARA D’OESTE, AMERICANA, RIO DAS PEDRAS,
SALTINHO, TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SÃO
PEDRO, JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária presencial, observadas todas as regras de isolamento e prevenção, que será
realizada em sua sede e também via online, à Rua Morais
Barros, 411, Centro – Piracicaba/SP, no próximo dia 29 de
Julho de 2022, às 17h00 horas, em 1ª convocação. O trabalhador poderá participar de forma virtual, solicitando à Secretaria
do Sindicato as condições de acesso, que poderão ser obtidas pelo e-mail, secretaria@stiap.com.br ou pelo fone (10)
3437-3700, para discutir e votar a seguinte pauta:
1) Redação da ata da assembleia anterior;
2) Reivindicações para renovação da convenção coletiva;
3) Determinação do alcance da representação nas negociações
coletivas e abrangência do
instrumento normativo que delas resultar de modo a beneficiar
toda a categoria,
independentemente de filiação sindical;
4) Prosseguimento da assembleia até o encerramento da campanha salarial, ficando
autorizada à convocação de outras sessões através de boletins
ou informes sonoros;
5) Fixação da contribuição de negociação coletiva/assistencial,
a ser descontada em folha
de salários e revertida ao sindicato, como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associados ou não, pela representação nas negociações coletivas e abrangência do
instrumento normativo que delas resultar;
6) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho, requerer a instauração de dissídio coletivo.

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

FÂNIO LUIS GOMES
Presidente

Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

SR.RUDINEI GALANTI faleceu ontem na cidade de São Pedro aos
66 anos de idade e era filho do
Sr.Herminio Galanti e da finada
Sra.Antonia Baltieri Galanti .Deixa irmão ,sobrinhos e demais parentes. O seu sepultamento deu
se ontem ás 10:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumado em jazigo da
família. À família e amigos enlutados, os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. IRACI SOTO PIETRO faleceu anteontem na cidade de Saltinho, contava 71 anos, filha dos
finados Sr. Nelson Soto Pietro e
da Sra. Ilda Jorge Soto Pietro. Deixa a filha: Karina Soto Pietro Ferreira Martins. Deixa demais familiares e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de Piracicaba, onde o seu
sepultamento deu-se ontem às
15:00hs, saindo a urna mortuária
do Velório Vila Rezende Sala 01,
seguindo para a mesma necrópole, onde foi inumada em jazigo da
família. À família e amigos enlutados, os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

Salvador Guardia Filho – Síndico

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.

SR. LUIZ MILANEZ faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, contava 91 anos, era viúvo da Sra.
Carolina Ducca Milanez. Era filho
dos finados Sr. Romulo Milanez e
da Sra. Christina Hellmeister. Deixa
os filhos: Jose Maria Milanez, Maria
Jose Milanez Chiaranda viúva do Sr.
Odair Jose Chiaranda e Angela Maria Milanez de Abreu casada com
Sergio Marcos de Abreu. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 5, seguindo para Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo
da família. À família e amigos enlutados, os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

ciano Vieira. Deixa os filhos: Felipe de Oliveira, Mayara Fernanda
de Oliveira, Myriam Fabiana de Oliveira e Maria Isabela de Souza.
Deixa demais familiares e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório – Sala C do Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo para a mesma necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família. À família e amigos enlutados,
os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

Piracicaba, 21 de Julho de 2022

Não sendo atingido o quórum necessário, a assembleia será
instalada em 2ª convocação, no mesmo dia e local às 18h00
horas. Fica desde já, estipulado o prazo de 20 dias após a assinatura do Instrumento Coletivo, para os não filiados manifestarem sua oposição à representação nas negociações coletivas e
ao desconto da contribuição, o que deverá ser feita por escrito,
individual e pessoalmente na sede do sindicato.

Vários outros cofres novos e usados.

sado com Eliane Mello, Nataly de
Jesus Martimiano da Silva, falecida. Deixa netos e bisnetas; demais
familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 16h30,
saindo a urna mortuária do Velório
“A” do Cemitério 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.

Piracicaba, 22 de Julho de 2022.

FALECIMENTOS
SR. ANTONIO SERGIO CARPIN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Roberto Carpin e da Sra.
Antoninha Moreira Carpin, era casado com a Sra. Sonia Regina dos
Santos Silva Carpin; deixa os filhos:
Daiane Carpin e João Carpin Sobrinho. Deixa neta, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal
de Rio das Pedras/SP para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDEMIR JOSE GERALDINI
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filho dos finados
Sr. Oswaldo Tarcizio Geraldini e da
Sra. Anna Pontin Geraldini, era casado com a Sra. Maria de Fatima
Aguado Geraldini; deixa os filhos:
Eduardo Geraldini e Gustavo Geraldini, casado com a Sra. Gabriela
Drago Geraldini. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala
“D” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO LAERCIO FERRAZ
faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr.
Claudio Ferraz e da Sra. Maria
Rosa de Almeida Ferraz; deixa os
filhos: Tatiane de Arruda Ferraz,
casada com o Sr. Vagner da Silva
Coelho e Antonio Samuel de Arruda Ferraz, casado com a Sra. Sabrina Patrocinia Svelnys Meyr. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022
Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 46/2022, Processo: 1214/
2022, que tem por objeto a Aquisição de Dietas Enterais, conforme necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde. As propostas serão acolhidas com início no dia 22/07/2022 às 10:00 horas
até às 08:00 horas do dia 05/08/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00
horas do dia 05/08/2022. 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, 21 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULO SERGIO GARCIA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr.
João Apparecido Garcia e da Sra.
Terezinha Kaller Garcia. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00
no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FRANCISCA RIBEIRO DE
OLIVEIRA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 89 anos, filha dos
finados Sr. Benedito Sebastião Ribeiro e da Sra. Luiza Anna de Jesus, era viúva do Sr. Braz Luiz
de Oliveira. Deixa filhos, genros,
nora, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
08, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MANOEL MESSIAS DO CARMO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 68 anos, filho da Sra. Amelia Maria do Carmo, já falecida, era
casado com a Sra. Maria Helena
Oliveira do Carmo; deixa os filhos:
Vlademir Messias do Carmo; Maria
Luciene do Carmo, casada com o
Sr. Rafael Chiaranda e Joselene do
Carmo Nogueira, casada com o Sr.
Richard David Nogueira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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Sexta-feira, 22 de julho de 2022

