Campeonato Brasileiro de Paraquedismo
começa no Aeroporto “Pedro Morganti”
JUNTOS
O deputado estadual Alex de
Madureira (PL) e Paulo Campos
(Podemos) apostam na marca
“Juntos Por Piracicaba” e esperam que essa se consolide nas
eleições de outubro. Eles já estão
nas ruas propagando a parceria
em reuniões informais.

ATAREFADO
O teólogo Rodolfo Capler,
escritor, colaborador especial da
Revista Veja, não está mais apresentando o Programa Cult no
Canal de Piracicaba. A direção
do Canal está reorganizando
as apresentações de entrevistas e de fatos curiosos. Em
breve, volta o Cult que coloca
o tema para ser discutido.
BOAS NOTÍCIAS
Apesar das dificuldades, o
prefeito Luciano Almeida (partido?) coleciona alegrias no mês de
julho, com acenos do goGerno do
Estado para obras de grande porte na cidade, assim como outras
da iniciativa privada, abrindo
oportunidades de trabalho.
Como na fábula de La Fontaine,
do Coelho e a tartaruga, Luciano vai comendo pelas beiradas e
mostrando serviço à população.
PRESTIGIADO
Está praticamente confirmada a presença do governador Rodrigo Garcia nos 255 anos de
Piracicaba no dia 1o de agosto. É a
quinta vez que o governador visita a
cidade em apenas um ano e meio de
mandato do prefeito. Quando Luciano foi diretor do programa Investe São Paulo, no governo estadual, Garcia era seu chefe.
REJEITOU
O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP)
rejeitou recurso e manteve
decisão que julgou irregular
a dispensa de licitação, contrato, aditivo e execução contratual envolvendo a compra
de 10 mil testes de Covid-19
pela Prefeitura de Piracicaba,
em abril de 2020, por R$ 875
mil. E o ex-prefeito Barjas
Negri (PSDB) foi multado
nuns bons trocados.
DESISTIU
Padre Anilton, que chegou
a lançar pré-candidatura a deputado federal pelo PSB, acabou desistindo de concorrer.
Divergências com o partido,
com a igreja e até mesmo com
apoiadores seriam os motivos. É
o que se comenta nos bastidores.

Saltos começam hoje, 26, e podem ser acompanhados pelo público; equipe
vencedora vai representar o Brasil no Campeonato Mundial, na Noruega, em 2023
Carecaskidive

XADREZ
Ao nomear provisoriamente
o secretário de Esportes, Hermes
Balbino, até 15 de outubro
“como ordenador de despesas” da Semac (Secretaria de
Ação Cultural), o prefeito Luciano começou a jogar xadrez.
É o que pensam os aliados.
EM CAMPO
Antes mesmo do reinício das
atividades legislativas no segundo semestre, já despontam nos
bastidores pelo menos três précandidaturas à presidência da
Mesa Diretora. Gilmar Rotta conclui o mandato em dezembro deste ano (e não pode disputar reeleição). Já estão na fila para substituí-lo o líder do Governo, Josef
Borges (Solidariedade),Wagner
Oliveira, Wagnão (Cidadania), e
o atual vice-presidente, Acácio
Godoy (PP). É aguardar e verificar o desempenho do trio.

Paraquedistas têm 35 segundos para formar o maior número de figuras
Divulgação

ABERTO
O espaço das colunas de A
Tribuna Piracicabana está aberto aos candidatos, de todos os
partidos, e o Capiau espera que
as assessorias de imprensa
corram o que for necessário
para alimentar o noticiário.
São notícias de todos os lados.
APLAUSOS
O Partido Verde (PV) realizou sua convenção estadual
sábado (23) e, na abertura, o
nome do ex-prefeito e ex-deputado federal Antonio de
Mendes Thames foi dos mais
ovacionados, com aplausos
em reconhecimento ao trabalho que desenvolveu principalmente como parlamentar. Merecida homenagem e
a secretária Nancy Thame,
ex-vereadora e viúva, ficou
feliz. Com toda razão.
CAMINHADA
A caminhada para o 02 de
outubro, agora, começa a acelerar, e o que não falta é vontade
de trabalho para todos os candidatos. Força e esperança fazem parte da vida de cada um.
Como as urnas são eletrônicas, mais modernas do mundo, dia 03 de outubro já se
saberá o nome dos vitoriosos.

HOMOLOGAÇÃO
O professor Fernando Haddad, ao lado de Márcio Franca, em p u n h a o b r a ç o n a c o n f i r m a ç ã o d a s u a c a n d i d a t u ra para governador do Estado de São Paulo. Candidatos à Câmara Federal e à Alesp foram também confirmados sábado (23), em São Paulo. No destaque, a Professora Bebel, candidata à reeleição para a Alesp. A3
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MDB PIRACICABA
Semana passada, o presidente do MDB Piracicaba,
André Augustini, participou
da convenção estadual do
MDB em São Paulo, para a
homologação da chapa para
candidatos a deputados estaduais e federais referente
ao pleito 2022. Na ocasião,
foi indicado para compor a
chapa de deputados estaduais Luís Felipe D’Avila,
para representar Piracicaba
e Região Metropolitana
(RMP). Na foto, durante a
Convenção, André e a senadora Simone Tebet (MS), que
luta para disputar o Palácio do
Planalto pela legenda que tem
o ex-presidente Michel Temer
como presidente de honra.

Divulgação

PSC – O Partido Social Cristão (PSC), presidido em Piracicaba pelo ex-vereador Joel de Farias, teve um encontro
das mulheres militantes com os candidatos a deputado estadual
Helinho Zanatta e a deputado federal Fernando Favoreto.
Divulgação

CASTRAFÁCIL
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do
Núcleo de Bem-Estar Animal, vinculado às
secretarias de Saúde (SMS) e de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), realizou mais uma
edição do CastraFácil no sábado, 23. Na
ação, foi realizado o procedimento em 58 animais, recorde de castrações desde o início
do projeto. Esta foi a quinta edição do CastraFácil; com mais estes 58 animais, o CastraFácil totaliza 258 castrações. Desta vez
foram atendidos os agendamentos realizados por meio do programa Tutor de Responsa. A ação visa o controle populacional de animais de rua e núcleo de gatos
instalados em bairros carentes da cidade. A equipe contou com três veterinários, sendo dois cirurgiões e um
anestesista, um estagiário de medicina veterinária e mais quatro agentes de
zoonoses. Contou ainda com dois agentes que fizeram o leva e traz de animais.

O Aeroporto Municipal Pedro
Morganti sedia de hoje, 25, até
sábado, 30, a 44ª edição do Campeonato Brasileiro de Formação em
Queda Livre (FQL). O evento,
que conta com 96 atletas inscritos, reúne os melhores paraquedistas do país e vai definir a equipe que representará o Brasil no
Campeonato Mundial da categoria, em 2023, na Noruega.
O campeonato vai distribuir
R$ 10 mil em premiação e pode ser
acompanhado pelo público tanto
da área em comum do Aeroporto
quanto do hangar SkydiveThru.
Os saltos acontecem diariamente,
sendo hoje, 26, das 13h às 17h, e
no restante dos dias – quarta, quinta, sexta e sábado –, das 7h às 17h.
MAIOR CAMPEONATO
— Uellinton Mendes de Jesus, presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo, disse que esse
já é o maior campeonato nacional realizado nos últimos anos
pelo número de inscritos, lembrando que só o Rio Grande do
Sul vai participar com quatro
equipes. Ele acredita que, até as
finais que acontecem sábado
(30), os paraquedistas farão mais
de 1.000 saltos para definir os
campeões de cada categoria.
REGRAS — A modalidade
FQL, uma das mais tradicionais
do paraquedismo, será disputada
nas categorias Pro com 4 e 8 atletas e Feminino com 4 atletas. Existem também as categorias Master,
Inter e Iniciantes. Vencerão as equipes que conseguirem formar o
maior número de figuras pré-definidas pela comissão organizadora em 35 segundos de queda livre,
tempo cronometrado assim que
cada equipe deixa a aeronave.O
diretor do Aeroporto Municipal
Pedro Morganti, Marcelo Kraide,
disse que sediar o campeonato
brasileiro será um privilégio para
a cidade e para os amantes do esporte. Ele lembrou que a infraestrutura do aeroporto e as condições
climáticas do município mais propícias para os saltos foram decisivas
para a escolha de Piracicaba.

A Tribuna Piracicabana
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A democracia e o Brasil da Esperança
Adelino F. Oliveira

É

preciso se de
fender a demo
cracia! Essa é a
tarefa mais urgente e
fundamental. Fora da
democracia reina a ditatura, o autoritarismo, o totalitarismo, a
ausência de liberdade,
o obscurantismo, a violência generalizada, o neofascismo. Sem
democracia não há possibilidades para a vida em sociedade. A
lógica de um mundo sedimentado em opressão e exploração definitivamente não pode prevalecer. Em síntese, fora da democracia sobra apenas a barbárie.O
contexto político e o momento
histórico exigem a construção de
uma grande unidade em torno
da defesa da democracia.
O Brasil se encontra diante
de uma encruzilhada, que leva a
dois projetos políticos substantivamente diferentes e divergentes. Com um mínimo de lucidez,
a escolha não é nada difícil. De
um lado está o pesadelo social
da continuidade de um projeto
político identificado com a morte, que já recolocou o país no
mapa mundial da fome. É a polí-

tica da morte, que produz injustiça social e devastação ambiental, tendo
como fundamento os
interesses do mercado e
o neofascismo. De outro lado as perspectivas
de um projeto político comprometido com
a democracia e com a expansão dos direitos de cidadania. É a política da vida, que tem
como alicerce a justiça e o direito.
Não há saída fora da democracia! A pauta democrática é ampla e
muito diversa. Mas talvez seja possível destacar quatro dimensões fundamentais que se destacam em sociedades organizadas a partir de princípios democráticos: o compromisso
com os direitos humanos; a construção de uma sociedade livre do
racismo e de toda sorte de preconceitos; a educação e a cultura como
direitos universalizados; a preservação do meio ambiente, a partir de
uma visão ecológica integral.
Democracia pressupõe o
mais profundo compromisso com o
programa dos direitos humanos.
Mas é preciso entender que direitos
humanos não podem representar
ideias vazias e abstratas. Os direitos
humanos significam a garantia dos
direitos de cidadania, dos direitos

Não há saída fora
da democracia,
cuja pauta é
ampla e muito
diversa
sociais em sentido amplo. Não há democracia enquanto não houver a
garantia dos direitos dos pobres. Não
existe democracia sem justiça social.
A construção de uma sociedade livre de todas as formas de
manifestação de racismo e aberta
a toda diversidade também se
apresenta como condição básica
da democracia. O contexto democrático não coaduna com as várias expressões do racismo, que permeiam as relações interpessoais,
institucionais e estruturais. A democracia fortalece a compreensão
da cidadania, compreendendo que
toda pessoa deve ser reconhecida
como portadora dos direitos de
cidadania, independentemente de
sua origem étnica, de sua condição sexual, de seu gênero, de sua
profissão religiosa etc.
O acesso aos bens culturais
e a uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade são pontos
basilares em uma sociedade comprometida com a democracia. A educação e a cultura são direitos que de-

vem ser assegurados para toda população. Interessante que a educação e a cultura acabam também por reforçar o senso de cidadania e a própria compreensão da importância da democracia. Por isso que a barbárie
neofascista sempre procura
destruir a cultura e a educação,
com acusações vazias e também
com o corte de recursos.
Ecologia integral e o direito ambiental das futuras gerações. A democracia deve guardar um compromisso com a defesa do meio ambiente, compondo um outro padrão de desenvolvimento, capaz de integrar a
justiça social e a justiça ambiental. A natureza é fonte de vida e
a preservação do planeta terra e
de toda sua biodiversidade é
uma condição para que a própria existência humana tenha
um futuro. A democracia é o
único caminho para que o Brasil
tenho um futuro promissor e
cheio de esperança. Sigamos juntos, pela democracia e pelos direitos de cidadania!
Adelino F. Oliveira,
professor, doutor em
Filosofia, mestre em
Ciências da Religião

Breve notícia sobre o estado de nossa cultura
Adalmir Leonidio

S

alvo engano, foi
Edgar Alan Poe
quem disse que a
verdade é mais estranha que a ficção, porque
a ficção é obrigada a lidar com possibilidades,
a verdade não. Devo dizer que nem sempre concordo com o aclamado autor, mas
neste caso que lhes vou contar, não
posso deixar de lhe dar razão.
Não sei se todos sabem, digo,
aqueles que me leem, mas as férias de
professores são quase sempre uma ficção. Ainda assim, eu não abro mão do
meu direito e neste mês de julho resolvi tirar umas férias e passar uns dias
em Minas Gerais. Afinal, sou um historiador e é quase uma vergonha eu
ter viajado tanto e não conhecer a região de Ouro Preto, que deu tanto ouro
ao mundo e nos deixou um pouco mais
pobres. Fiz as malas e lá fomos, eu e
minha família, mas sem esquecer de
colocar entre as bagagens três
exemplares de meu último livro
para doar às bibliotecas universitárias que encontrassepelocaminho.
A primeira – e última – foi a
Universidade Federal de São João
Del Rei. Quase sempre minhas experiências com doações são muito
prazerosas, pois além da boa recepção, recebo aquela cartinha de
agradecimento que costumo guardar

com muito carinho. Em
Portugal, bem mais afeito
às formalidades do que
nós do Brasil, eles não
dispensam nem mesmo
o tratamento de “doutor”, outra forma de
medir a gratidão do
gesto. No Brasil, além
do agradecimento oral
e as boas recepções,
tudo sempre foi muito simples e
rápido: preenchia um termo de
doação e ponto final.
Acontece que desta vez foi diferente. E quando digo diferente,
quero dizer algo como bizarro. O
bibliotecário da UFSJ, no campus
onde ficam os cursos de ciências
humanas, não só me recebeu de
forma muito pouco calorosa (eufemismo) como de costume em
minhas outras experiências, como
já foi dizendo que não seria possível receber minha doação. Como
assim? Eu perguntei. É que agora,
explicou ele, as doações não são
feitas diretamente às universidades, mas por meio de uma plataforma. Tá... pensei eu. E como faço
então? Você deve entrar em uma
plataforma do Governo Federal
chamada REUSE, preencher todos
esses campos – disse ele me mostrando o formulário – e depois submeter
para avaliação. Avaliação? Perguntei
eu estarrecido. Sim! Pois a doação
pode não ser aceita, finalizou ele.

As universidades
federais
perderam um
pouco mais de
sua autonomia
Diferentemente de tudo o que
já havia passado, eu é que me vi
forçado a agradecer e tive que ir
embora com meus livros na bagagem, sem nem mesmo um sorriso
simpático. Saí dali com uma pergunta: o que foi isso exatamente
por que passei? Assim que voltei
de minhas férias, fiz uma rápida
pesquisa e não foi difícil descobrir.
Em 12 de agosto de 2019, o
Governo Federal fez mais um ataque à cultura e ao pensamento crítico, lançando a Normativa n. 5,
que criava a Plataforma REUSE, a
fim de “gerenciar” “o recebimento
de doações de bens móveis e de
serviços, sem ônus ou encargos,
de pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública federal direta, autárquica
e fundacional”. Traduzindo, as
universidades federais perderam
um pouco mais de sua autonomia. No caso específico dos livros, isso sugere uma espécie de
“Mesa Censória” que tem o poder de dizer “este livro vai para a
biblioteca, este outro não”. Com

enorme desvantagem para nossa
história atual, porque de forma alguma se poderia chamar nosso mandatário de “déspota esclarecido”,
como foi o caso do chefe do Governo que implementou a Real
Mesa Censória, em 1768.
Nem por isso também, se
pode fazer uma comparação grosseira com outro déspota, aquele
que matou milhões de judeus em
meados do século XX. Primeiro,
porque censurar livros não é o
mesmo que mandá-los para a fogueira, embora, na prática, tenha o
mesmo efeito. Depois, porque aquele
déspota era uma pessoa relativamente culta: gostava de Wagner, lia Nietzsche, gostava de pintar quadros
e até escreveu um livro.
Não a verdade, que neste
caso, falando como um déspota, é
uma só, mas as possibilidades
analíticas são inumeráveis. Então,
acho melhor encerrar por aqui esta
breve notícia sobre o estado de
nossa cultura. Até porque, segundo me parece, discorrer mais sobre o tema, seria ofender a inteligência de nossos queridos leitores, tal é a força dos fatos.
Adalmir Leonidio, historiador, professor da
Esalq/USP, coordenador
do Observatório da Criminalização da Pobreza e
dos Movimentos Sociais

A violência no Brasil tem cara, cor e endereço
Mauricio Freire

N

o Brasil, a vio
lência é um fe
nômeno histórico que persiste em todos os arranjos sociais,
mesmo após diversas
mudanças políticas.
A violência vem crescendo desde a década de
70. O auge na taxa de homicídios ocorreu em 2017, quando
65.602 pessoas foram assassinadas no
país, superando o patamar de 30 mortes por 100.000 habitantes.
Em 2019 dados do IPEA demonstram que a violência diminuiu, no entanto, esses dados precisam ser vistos com cautela.
Quando voltamos os dados
para o número de mortes violentas, o índice passou de 6,2% para
11,7%, entre 2017 e 2019, um aumento de 88,8%.
Quando categorizamos essas
mortes vemos que o maior número de homicídios concentra-se em
bairros pobres e atinge, em sua

maioria, a população
preta. A possibilidade
de um jovem preto
morrer vítima de homicídio é 23,5% maior
que a de um jovem
branco. A cada 100
pessoas assassinadas
no Brasil, cerca de 70
são negras, segundo
dados do Mapa da Violência,
O perfil das vítimas de homicídios, no Brasil, é de jovens
do sexo masculino, da faixa
etária entre 15 e 29 anos, grupo
que compôs 53,3% do total de
homicídios em 2018.
Dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam que o número de
assassinatos no Brasil em 2021 foi
o menor, se for levada em conta a
série histórica iniciada em 2007.
Dados do Monitor da Violência, relativos ao último trimestre
de 2021, apontam para uma tendência de queda ainda maior que
nos meses anteriores. A redução
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Em 2021, o Brasil
registr
ou 4
7.503
registrou
47
mortes violentas
intencionais
dos assassinatos entre outubro e
dezembro do ano passado foi de
14,1% em comparação com o mesmo período de 2020.Apesar da redução na violência, Brasil é o 8º
país mais letal do mundo.
Em 2021, o Brasil registrou
47.503 mortes violentas intencionais, 6,5% menos do que no
ano anterior, segundo o 16º
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, porém, ainda é um
número assustador.
O perfil das vítimas segue o
mesmo de levantamentos passados: negros (77,9%), com idade
entre 12 e 29 anos (50%) e do sexo
masculino (91,3%). A ampla maioria das mortes (76%) foram com
emprego de arma de fogo.
Isso mostra que as políticas
públicas desenvolvidas para intervir nesse segmento da sociedade

têm sido falhas, insuficientes ou
equivocadas para mudar a realidade dessa população.
Os números mais recentes sobre
homicídios dão um retrato nítido das
principais vítimas da violência e isso
mostra que o problema da violência
no Brasil está relacionado à falência e
corrupção das instituições públicas, e
também a problemas relacionados à
falha do sistema judiciário, que não
consegue manter um sistema rígido de punição aos crimes violentos. A
pequena redução nos números
de homicídios, apesar de ser uma
boa notícia, está longe de fazer
com que o Brasil seja um país mais
seguro, com menos violência.
A violência tem solução, mas
é preciso ter políticas públicas eficientes em educação, saúde e segurança e pessoas unidas as forças do bem, comprometidas em
fazer isso acontecer.
Mauricio Freire, delegado da Polícia Civil de São
Paulo, especialista em
Segurança Pública

De metrópole à necrópole
Cecílio Elias Netto

N

a cidade de
São Paulo, o
Brasil conheceu uma das nossas
mais lúcidas personalidades políticoadministrativas, o
engenheiro Manoel
(Maneco) de Figueiredo Ferraz. Foi no auge da
ditadura, no início dos 1970.
Em poucos meses de administração, ele revolucionou a capital paulista. Uma de suas
frases mais significativas: “São
Paulo precisa parar”. E, numa
época em que se falava, desordenadamente, em Brasil Gigante, em “São Paulo não pode
parar”. Maneco Ferraz foi
massacrado pelos altos e escusos interesses políticos, econômicos, empresariais da época.
Não há como ignorar estarmos em um novo momento
da História. O processo de globalização – irreversível, mas
ainda majoritariamente de ordem econômica – exige, de nós,
uma fundamental compreensão: “Pensar globalmente, agir
localmente”. Isso significa a
necessidade imperiosa de lideranças legítimas, competentes,
capazes de, pelo menos, avaliar os árduos desafios que já se
nos revelam. Não mais poderão ser suportáveis o aventureirismo político, a irresponsabilidade eleitoral mesmo à guisa de um discutível direito à
opinião. Pois, antes de mais
nada, há que se entender o que
seja opinião, palpite, achismo.
Opinião exige argumento. Sem
este, restam a inutilidade e
simples ousadia do pretensioso. Fé, torcida, fanatismo são
apenas algumas das inumeráveis condições humanas.
A cidade é uma obra de
arte. Se não tem sido, é problema de governantes. Ela é a
nossa casa comum. Logo, dela
há que se cuidar da mesma
forma como zelamos pela nossa residência familiar. Deve
ser, pois, uma criação de coexistência, de convivência humana. Começamos como aldeia
e chegamos às metrópoles,
uma experiência que continua
a nos desafiar. Pois isso significa apenas que a cidade era,
simbolicamente, um mundo. E,
agora – com as profundas
transformações – esse mundo,
em aspectos práticos, se tornou
uma cidade.
O que Piracicaba pretende
de si mesma? Em que Piracicaba
se vai transformando? Estamos

aproximando-nos de
um estado caótico por
falta de inteligência,
de competência de governantes que, pretendendo ser gerentes
de uma cidade, não se
deram conta de que
precisamos de urbanistas, de pensadores.
E de políticos, no original sentido de administrar a
“polis” e não de pérfido apetite
de poder. Isso é tão grave e sério
– embora banalizado e vilipendiado – que aventureiros esquecem haver as “ciências políticas”
e que exercer a política é também
uma arte. Lugar de palhaçadas
é no circo.
Peço permissão para lembrar
que a história de Piracicaba tem
momentos de grandeza ímpar. Há

Estamos
aproximandonos de um
estado caótico
por falta de
inteligência, de
competência de
governantes
uma herança que exige herdeiros
responsáveis. Já no aprendizado
da República, Paulo de Moraes Barros – sobrinho de Prudente – foi
prefeito de nossa terra. E, com ele,
Piracicaba foi declarada exemplo
de administração pública. Com
Luciano Guidotti, fomos, por duas
vezes, o “município de maior
progresso do Brasil”. A educação do Colégio Piracicabano,
com Martha Watts, foi a referência para a implantação do ensino em São Paulo.
O mundo entendeu, por
fim, que a qualidade está acima da quantidade. Que “menos é mais”. Por isso, há o retorno à busca de cidade-aconchego. Os que insistem em conduzir Piracicaba a tornar-se
metrópole, capital de região
metropolitana, ignoram a realidade histórica e trágica: metrópoles tornam-se necrópoles.
E estas são lugares da morte.
Sei estar em minhas cerimônias de adeus. Vi maravilhas desta
cidade. E estou com medo. Pois,
mesmo não vindo a ver o que
será, aprendi que o destino da
metrópole – se não for liderada por pessoas competentes – é
o de se tornar necrópole.
Cecílio Elias Netto,
escritor, jornalista,
decano da imprensa
piracicabana

Ajude, antes de morrer!
José Renato Nalini

O

s gases veneno
sos causadores
do efeito-estufa
têm potencial para acaba com toda forma de
vida neste frágil planeta chamado Terra.
A primeira e mais vulnerável delas é a humana. Por isso o clamor da ciência, que não provoca reação
compatível com a gravidade da situação, numa sociedade impregnada de cupidez e de ignorância.
Uma das fórmulas encontradas pelo capital para mitigar o remorso de quem sabe estar colaborando efetivamente para o fim do
mundo, é a estratégia de vender
créditos de carbono. É claro que
ninguém se recusaria a dispender
pequena quantia em dinheiro para
continuar a fazer o que sempre fez,
agora liberado de qualquer culpa.
Ocorre que é lícito indagar se
a compensação de carbono funciona de fato ou é apenas um paliativo. Os créditos climáticos, outro
nome para a mesma coisa, existem. Ou seja, como os humanos
produzem dezenas de bilhões de
toneladas de dióxido de carbono e
outros gases a cada ano, é possível remover ou sequestrar carbono da atmosfera. A melhor forma
é plantar árvores. E isso, todos
podem fazer. Quem não pode fazer pessoalmente, pode colaborar
para que entidades voltadas à ecologia o façam em seu nome.
Porque grande parte dessas
promessas de redução cem por
cento do carbono emitido é falaciosa. O correto é repor as defecções

arbóreas que são a triste e miserável realidade brasileira. Causa
imenso repúdio verificar que a destruição
da Amazônia se acelerou, diante da possível restauração das estruturas desmanchadas de proteção ambiental a partir de
2023. Ainda falta meio ano de
2022 e estragos irreparáveis
continuarão a ser perpetrados
pela delinquência organizada,
pelos exterminadores do futuro,
pelos inimigos da natureza e da
vida. Por isso, antes que tudo
acabe, procure plantar árvores
ou ajudar quem o faça. É o mínimo que um ser pensante alinhado

Plantar árvores:
a única e
derradeira
esperança de
salvação da vida
ao bem pode fazer por esta humanidade que não aprende que é apenas uma parcela de um ciclo
vital, e nem é a mais importante.
Plantar árvores: a única
e derradeira esperança de
salvação da vida.
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente
da Academia Paulista de
Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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C ONVENÇÃO

FUTEBOL QUE ENCANTA
Os últimos meses do ano 2022
devem ser repletos de emoções.
Tudo aponta para disputas emocionantes, atendendo plenamente quem gosta de futebol. Temos
um Campeonato Brasileiro bom
e equilibrado, Copa do Brasil com
premiação milionária, a Libertadores; mais Sul-Americana e,
para fechar a temporada, a Copa
do Mundo no Catar. Ótimo momento do nosso futebol, com vários bons e as torcidas comparecendo aos estádios. O Palmeiras
continua com o seu eficiente elenco; o Flamengo se reforça; o Atlé-

tico Mineiro se mantém candidato; e Corinthians mais o Fluminense fazem boa campanha. Ano
vai terminar com saldo positivo.
PONTO FINAL
Assunto proibido na CBF, é
o nome do substituto de Tite.
Quando se fala em estrangeiro, a conversa não é bem digerida. Nem todos estão convencidos sobre o adeus de Tite,
principalmente se o Brasil for
bem no Mundial. Mas, se realmente sair, o sucessor está
longe de um consenso. Timidamente fala-se em Cuca.

Federação Brasil da Esperança, do PT,
PC do B e PV, homologa candidaturas
Federação do PT, PC do B e PV homologou também candidatos a deputados
federais e estaduais: “Vamos juntos reconstruir o Brasil”, afirma Bebel
Como vice-presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores,
a deputada estadual Professora
Bebel participou, no último sábado (23), da condução da convenção da Federação “Brasil da Esperança”, que confirmou as candidaturas do Professor Fernando
Haddad a governador de São
Paulo e de Márcio França ao
Senado Federal. Na convenção,
realizada na Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo,
ao lado do presidente estadual do
PT, Luiz Marinho, a Professora
Bebel também teve a sua candidatura a deputada estadual
confirmada pela federação que reúne, além do PT, o PC do B e PV.
A solenidade também contou
com a participação do ex-governador Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa de
Lula, que lidera todas as pesqui-

sas de intenções de votos, que
ressaltou a importância da deputada Bebel na criação do
novo Fundeb, que garante mais
recursos para a educação pública.
Na convenção, a federação
PT, PC do B e PV também homologou a chapa de candidatos a deputados federais e estaduais de São Paulo. “Mais
uma etapa cumprida na direção do país que queremos! Va-

mos juntos reconstruir o Brasil”, disse Bebel, que tem feito
um mandato popular referência na Assembleia Legislativa
de São Paulo, defendendo educação pública de qualidade, a
melhoria contínua dos serviços
públicos, os enfrentamentos
diários aos ataques do Palácio
dos Bandeirantes ao povo paulista e ainda viabilizando recursos para Piracicaba e região.
Divulgação

QUALIDADE
O Brasil produz trigo de alta
qualidade. É o que atesta a pesquisa conduzida pela Embrapa Agroindústria de Alimentos (RJ), Embrapa Trigo (RS) e Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) com o trigo cultivado no Cerrado Mineiro. Além do
desempenho tecnológico, mostra
bom rendimento no campo e na
agroindústria, com características especiais que habilitam seu
uso na panificação industrial.
BANANA
O presidente da Comissão
Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), David Schmidt, visitou o Distrito de Irrigação de Formoso (DIF), em
Bom Jesus da Lapa (BA), região
considerada um polo produtor
de banana. No projeto do Perímetro Irrigado de Formoso, implantado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em 1988, está prevista uma
área de cerca de 12 mil hectares
com agricultura irrigada.
SINGAPURA
O Sistema CNA/Senar recebeu a visita de uma comitiva formada por integrantes da agência governamental Enterprise
Singapore e da embaixada de
Singapura no Brasil, para discutir a cooperação bilateral nas áreas de promoção comercial, de
tecnologia e no setor do agro. A
Enterprise Singapore trabalha o
desenvolvimento empresarial, o
fomento da inovação e internacionalização, além do crescimento de Singapura como um centro
de comércio global e de startups.
CESTAS DE ALIMENTOS
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) realizou
um leilão para a contratação de
serviço de frete que irá remover
805 toneladas de alimentos de
Mato Grosso com destino ao
Amazonas, além de municípios
do próprio estado mato-grossense. Os produtos irão compor
cestas de alimentos, que serão
posteriormente destinados a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.
HORTALIÇAS
Os preços das hortaliças mais
consumidas nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas)
do país tendem a manter o comportamento de queda. De acordo
com o 7º Boletim do Programa
Brasileiro de Modernização do
Mercado Hortigranjeiro (Prohort), houve redução nas cotações praticadas no atacado para
batata, cebola, cenoura e tomate
em junho. O levantamento foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

BACTÉRIAS
Uma série de pesquisas realizadas com diferentes rizobactérias (atuantes na raiz)
demonstrou que alguns microrganismos podem ser importantes aliados da agricultura. Eles
atuam melhorando os processos fisiológicos da planta, promovendo melhor absorção de
nutrientes ou facilitando a
sua disponibilização. O resultado são plantas maiores,
mais resistentes a doenças e
com maior produtividade.

Deputada Bebel tem candidatura homologada na convenção da
Federação que reúne PT, PC do B e PV

PRODUTORES URBANOS
O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) incentiva produtores urbanos e outros
a participar da segunda reunião
pública do Comitê Consultivo Federal para Agricultura Urbana e Produção Inovadora em
5 de agosto. O Comitê discutirá novas práticas de conservação urbana, áreas de foco
e prioridades para a Comissão,
e os novos comitês urbanos da
Agência de Serviços Agrícolas
(FSA), entre outros tópicos.

A Professora Bebel, ao lado de Luiz Marinho, presidente do PT,
comemora a oficialização da sua candidatura a deputada estadual

LIMA
Os preços da lima ácida
tahiti subiram nesta semana,
trazendo algum alento aos produtores, visto que a fruta esteve bastante desvalorizada ao
longo de todo o primeiro semestre. Segundo colaboradores do
Cepea, a oferta está diminuindo gradualmente neste mês, e
deve ser ainda menor em agosto, o que pode sustentar o movimento de alta das cotações.
SAFRA PAULISTA
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São
Paulo – FAESP apresentou o
novo relatório de acompanhamento das safras brasileira e
paulista de grãos, tendo como
base o 10º levantamento da
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. O relatório do mês de julho revisa para
cima as estimativas da produção paulista de grãos.
SEMEADORAS DO AGRO
A Comissão Semeadoras
do Agro esteve reunida semana passada na 5ª Reunião
de Trabalho, em encontro
virtual com mulheres atuantes do setor rural – representantes e presidentes de
sindicatos – para um balanço das ações realizadas no
primeiro semestre e propostas
de atividades para até o fim do
ano. Desde que a Comissão foi
formada em 8 de março, as
pautas de trabalho vêm ganhando maior relevância no
âmbito da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de São Paulo (FAESP). (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Bebel posa para foto com o ex-governador Márcio França, candidato ao Senado Federal

Julho Amarelo:
momento
para ações e
de reflexão

C
Deputada estadual Professora Bebel, candidata à reeleição, e o
Professor Adelino Oliveira, candidato a deputado federal

Z ONEAMENTO URBANO

Bebel defende compensações
de áreas habitacionais
para ampliação do DI
A deputada estadual Professora Bebel (PT) defende compensações na proposta de alteração do
zoneamento urbano de Piracicaba, permitindo que área destinada à habitação popular seja usada para a criação de um novo
distrito industrial, na região do
bairro Itaperu. A posição da
parlamentar foi colocada pelo
ex-vereador Isaac Roston Júnior, que integra o seu mandato,
na audiência pública promovida pela Prefeitura na noite da
última quinta (21), no anfiteatro da Prefeitura, quando defendeu que sejam garantidas compensações na proposta de avanço da
Zona Urbana Industrial (Zuin), na
região do bairro Itaperu, sobre
áreas que, no Plano Diretor,
atualmente estão destinadas
para Zeis (Zona Especial de Interesse Social), específicas para
habitação popular.
Roston disse que a proposta é
de apresentar emenda nas discussões que se darão no Conselho das
Cidades, onde participa como representante do orçamento participativo. Na audiência foram discutidas alterações no Plano Diretor de Piracicaba, visando o projeto de lei complementar que propõe
alterações nas leis complementares nº 405/2019 (Plano Diretor de

Desenvolvimento de Piracicaba) e
nº 421/2020 (disciplina o uso e
ocupação, parcelamento, condomínio e edificação do solo urbano), para se garantir uma área
para instalação de uma nova unidade da Klabin no município.
A deputada Professora Bebel,
como explica Roston, é favorável à
geração de novos empregos no
município, mas quer que essa ampliação do distrito industrial possa assegurar compensações ao
município, para que não haja prejuízo na construção de moradias.
Por isso, a proposta é de que diante das propostas apresentadas pelo
Governo Municipal, “deva ser apresentada uma nova proposta de
implantação de ZEIS (1,2 e 3) com
as mesmas dimensões dentro do
mesmo perímetro urbano garantindo as mesmas condições de habitabilidade de interesse social.
Também estabelecer que ficam instituída faixa non aedificandi, com
50 metros de largura, que poderá
ser destinada à área verde e ou
sistema de lazer quando do parcelamento do solo. Outra proposta é
de garantir áreas públicas para
novos empreendimentos imobiliários ou haver uma compensação
com pagamento indenizatório nos
Fundos Municipais destinados à
habitação popular”, contou.

omo já é conhecido pela popula
ção de Piracicaba, neste mês
acontece a campanha do Julho
Amarelo, com o objetivo de incentivar
a prevenção, testagem e adesão ao tratamento de hepatites virais. Vale lembrar
que, desde 2010, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) instituiu o dia 28 de
Julho como o Dia Mundial de Luta Contra
as Hepatites Virais. Piracicaba foi pioneira
na implementação da campanha, em 2011,
e desde 2015 a data integra oficialmente o
calendário de eventos do município.
No dia 1o de Julho deste ano, participei da abertura do Julho Amarelo na Câmara Municipal de Piracicaba, em um evento
em que a casa legislativa estendeu na entrada do seu prédio principal a faixa amarela
como símbolo desta causa tão essencial
que é a prevenção das hepatites virais.
Eu tive o prazer de acender uma vela
amarela ao lado do vereador Pedro
Kawai (PSDB) e de Moises Taglieta, coordenador do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Piracicaba.
a partir de parceria com órgãos
de governo e com pessoas interessadas em se envolver nesta causa tão
importante que desenvolvemos algumas ações para levar não apenas informações à população, mas também
testes rápidos, pelos quais podemos ter
um indicativo de como está a situação
das hepatites virais no Município.
Um dos projetos realizados pela Caphiv (Centro de Apoio a HIV/Aids e Hepatites Virais), o “Prevenção na Quebrada”
realiza hoje, dia 26, uma ação de vacinação contra Hepatite B em três locais, iniciando-se a partir das 9h: Centro POP, praça
José Bonifácio e área de lazer da Rua do
Porto. Já no dia 2, no Centro POP, a partir
das 9h, acontecem ações com testes rápidos de sífilis e HIV, além de Hepatites.
São ações como essas que, além
de fortalecer a bela parceria que as entidades mantém com programas da Administração Municipal, também levam a oportunidade dos testes. Neste caso, especificamente, à população em situação de rua. O
nosso objetivo, sempre, é mobilizar toda a
nossa equipe técnica com o objetivo de
levar esse trabalho tão fundamental para a
saúde pública de uma maneira geral. Na
cidade, a estimativa é que entre 5 e 6 mil
pessoas convivam com as hepatites B e
C. No Brasil, são 3 milhões de infectados
e cerca de 500 milhões no mundo. Por
isso, nunca é demais divulgar informações sobre as diferentes características das hepatites virais e quais são as
principais formas de prevenção.
DIFERENÇAS ENTRE
HEPATITES VIRAIS
Hepatite A - Causada pelo vírus
A da hepatite (HAV), também conhecida
como “hepatite infecciosa”. A transmissão é fecal-oral (contato de fezes com a
boca). A doença tem grande relação com

alimentos ou água não seguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene
pessoal (OMS, 2019). Outras formas
de transmissão são os contatos pessoais próximos e os contatos sexuais.
Hepatite B - Causada pelo vírus
B da hepatite (HBV), que está no sangue e secreções, é classificada como
infecção sexualmente transmissível.
Em adultos, cerca de 20% a 30% dos
infectados cronicamente pelo vírus B
da hepatite desenvolverão cirrose e/ou câncer de fígado. As principais formas de transmissão são relações sexuais sem preservativo com uma pessoa infectada; da mãe
infectada para o filho, durante a gestação e o
parto; compartilhamento de material para uso
de drogas e de materiais de higiene pessoal; na confecção de tatuagem e colocação de piercings, procedimentos
odontológicos ou cirúrgicos; por contato próximo de pessoa a pessoa (presumivelmente por cortes, feridas e soluções de continuidade); transfusão de sangue. Ainda que a hepatite B não tenha cura,
a vacina contra essa infecção é ofertada de
maneira universal e gratuita no SUS.
Hepatite C - Causado pelo vírus C
da hepatite (HCV). Aproximadamente 60%
a 85% dos casos se tronam crônicos e, em
média, 20% evoluem para cirrose ao longo
do tempo. Uma vez estabelecido o diagnóstico de cirrose hepática, o risco anual
para o surgimento de carcinoma hepatocelular (CHC) é de 1% a 5% e de descompensação hepática é de 3% a 6%. Após um
primeiro episódio de descompensação hepática, o risco de óbito, nos 12 meses seguintes, é de 15% a 20%. Pessoas submetidas a hemodiálise, privados de liberdade, usuários de drogas e pessoas vivendo com HIV são exemplos de populações mais vulneráveis à infecção pelo HCV.
Hepatite D - Causada pelo vírus D
da hepatite (HDV), também chamada de
Delta, está associada ao vírus B da hepatite (HBV) para causar a infecção e
inflamação das células do fígado. É considerada a forma mais grave de hepatite
viral crônica, com progressão mais rápida para cirrose e risco aumentado para
descompensação, carcinoma hepatocelular (CHC) e morte. As formas de transmissão são idênticas às da hepatite B.
Hepatite E - Causada pelo vírus E
da hepatite (HEV), na maioria dos casos, é
uma doença de caráter benigno. A hepatite
E pode ser grave na gestante e, raramente, causar infecções crônicas em pessoas
que tenham algum tipo de imunodeficiência. A hepatite E não tem dados de prevalências significativas no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e
na Ásia. (Com informações do Cedic –
Centro de Doenças Infectocontagiosas, da
Secretaria Municipal de Saúde)
Paulo Soares, presidente do Caphiv (Centro de Apoio a HIV/Aids
e Hepatites Virais)
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Audiência discute expansão
da zona industrial no bairro

P APELEIROS

BebeleVicentinho participam
de encontro com dirigentes
Divulgação

Projeto agora será encaminhado para votação no Conselho Municipal da
Cidade; objetivo é garantir crescimento industrial e geração de empregos
Mais de 150 pessoas compareceram no último dia 21, ao anfiteatro do Centro Cívico para a
audiência pública que discutiu
o Projeto de Lei complementar
que altera o Plano Diretor de
Desenvolvimento de Piracicaba
(Lei complementar nº 405/
2019) e sua regulamentação
(Lei Complementar 421/2020).
Cada cidadão teve três minutos para expor o seu posicionamento e a maioria que fez uso da
palavra se mostrou favorável à
iniciativa que visa aumentar a área
territorial da Zona Urbana Industrial (ZUIN) no bairro Itaperu,
além de outras alterações no parcelamento do solo urbano, medidas que garantem o crescimento
industrial no município pelos próximos anos. Todas as perguntas
foram divididas em blocos e respondidas pela mesa técnica. A audiência foi gravada na íntegra.
O projeto agora será encaminhado para votação no Conselho
Municipal da Cidade, ligado ao
Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, (Ipplap), em
reunião extraordinária prevista
para o mês de agosto. Depois de
aprovado, o projeto será encaminhado para discussão no plenário
da Câmara Municipal.
Sérgio Maluf Chaim, presidente do Ipplap, lembrou que a audiência pública não tem poder de aprovação, sendo uma imposição do pró-

Divulgação

Deputado federal Vicentinho, Morungaba, deputada estadual
Professora Bebel e Emerson Cavalheiro, do Sintipel
A deputada estadual Professora Bebel e o deputado federal
Vicente de Paulo, o Vicentinho,
participaram de encontro com dirigentes sindicais do setor de papel, papelão e artefatos de papel. O
encontro aconteceu na tarde da
última sexta (22), no Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias dos
Papeleiros de Valinhos, e foi
organizado pelo presidente da
entidade, Antônio Roberto do
Valle (Morungaba) e contou
com a participação do presidente do Sintipel (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do

Cada cidadão teve três minutos para observações e perguntas

prio Plano Diretor, que garante a
participação da sociedade. Para
ele, o evento serviu como uma ferramenta eficaz para esclarecer as
questões técnicas, sociais e econômicas que envolvem a expansão da zona
industrial do Itaperu. “Agradecemos a presença da população que
só enriqueceu o debate sobre os
destinos da cidade”, disse Chaim.
José Luiz Guidotti Júnior,
titular da Secretaria de Desen-

volvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) disse que o apoio maciço recebido
durante a audiência pública
mostra que a maioria entendeu
que mudanças propostas são
cruciais para fortalecer a expansão da zona industrial do
Uninoroeste frente aos grandes investimentos que a atual Administração traz para
Piracicaba, sendo essa a prin-

cipal e mais importante fonte
de geração de empregos.
Fizeram parte da mesa técnica Sergio Maluf Chaim, José
Luiz Guidoti Júnior, Guilherme
de Mônaco, procurador-geral
do município, Luciano Celêncio, representando a Semob,
Jane Franco da Oliveira, da
Semuttran, e Maria Beatriz
Silotto Dias de Souza, engenheira civil do Ipplap.

LEI 14.187

Cidade sedia evento sobre lei que pune discriminação racial
A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), e
o Centro de Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba (CDCPNP), vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
celebraram no último dia 19, na
Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, os 12 anos
da vigência da Lei Estadual 14.187,
que pune a discriminação racial.
De janeiro a abril de 2022 foi registrado aumento de 625% de casos denunciados em relação ao
mesmo período de 2021. Criada
em 19 de julho de 2010, a Lei Estadual 14.187 foi a primeira lei brasileira a punir administrativamente a discriminação em razão da
raça ou cor. “As penalidades também
podem ser executadas nas esferas civil e criminal, e diretamente no
Procon Racial se for em uma relação de consumo”, explica o coordenador de Políticas da População Negra e
Indígena do Estado de São Paulo,
Antônio Carlos da Silva Barros.
O encontro ocorreu na Biblioteca Pública Municipal Ricardo
Ferraz de Arruda Pinto e contou

com a presença de autoridades
governamentais de todo Estado de
São Paulo, como OAB, Procon, Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, e da coordenadora do Centro de Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba, Lucia Helena Silveira, entre
outras autoridades do gênero.
De acordo com a delegada
Maria Luíza Dalla Bernardina,
representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo já registrou mais casos de
racismo em 2022 do que em todo
o ano passado. “Já foram registrados 174 (até abril/2022) casos
nas cidades paulistas neste ano,
contra 155 durante todo o ano
anterior. Durante os mesmos meses de 2021, os documentos indicam 20 casos – um aumento de
625% em comparação entre os dois
anos durante os meses de janeiro
a abril”, compara Maria Luíza.
Para a agente pública e vicepresidente da Instituto Moreno da
cidade de Luiz Antônio (região de
Ribeirão Preto), Vânia Cláudia
Spot Caran, que realiza um trabalho de representatividade da parceria dos conselhos em questões
inter-raciais, conselho do idoso e

Divulgação

Delegada Maria Luíza Dalla Bernardina, representante da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

política públicas, “Piracicaba é um
exemplo de tudo que podemos ser
e nos pertencer para sermos multiplicadores”, afirma.
As denúncias de discriminação
racial podem ser feitas por qualquer
cidadão que tenha sido vítima ou presenciado uma situação de discriminação étnico-racial. A denúncia ocorre por formulário no site da SJC
(www.justica.sp.gov.br) ou por
meio da Ouvidoria do Estado

(www.ouvidoria.sp.gov.br).
ONDE DENUNCIAR - Secretaria da Justiça e Cidadania, por
meio da Coordenação de Políticas para
a População Negra e Indígena –
CPPNI. Tel.: (11) 3291-2656 | email: cppni@justiça.sp.gov.br
Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade
Negra do Estado de São Paulo –
CPDCN. Tel.: (11) 3331-2946 | email: cpdcn@conselhos.sp.gov.br

Papel, Papelão e Artefatos de Piracicaba), Emerson Cavalheiro.
Nesse encontro, que reuniu
diversos dirigentes sindicais do
setor de papel, papelão e artefatos de papel, os deputados Vicentinho e Bebel falaram da importância das eleições deste ano e
do compromisso dos seus mandatos com as políticas sociais e com
os trabalhadores. “É importante
esse contato, uma vez que são deputados que têm em suas pautas a
defesa incondicional dos direitos
dos trabalhadores”, destaca
Emerson Cavalheiro.

Alteração de
contrato social
O ato constitutivo da sociedade empresária pode ser
objeto de alteração, de acordo com a vontade dos sócios
ou por decisão judicial.
Se as regras da convivência social não são mais convenientes ou satisfatórias, desde que observados os requisitos de validade, poderão os
sócios, livremente, alterar os
dispositivos contratuais.
A vontade majoritária dos
sócios é eficaz para decidir mudanças societárias.
A maioria societária é definida não pela quantidade de sócios, mas pela participação de
cada um deles no capital. Um
único sócio pode representar a
maioria societária, desde que sua
quota represente mais da metade do capital social.
Numa sociedade de três sócios, em que um deles é titular
da metade do capital social, ocorrendo divergência, entre este e
os outros dois, caracteriza-se
empate. Prevalecerá a vontade
destes, por serem de maior número (dois contra um).
Em caso de não ser possível
superar o impasse, pelo critério
da quantidade de sócios, deverá
observar-se o contrato social.

Na sociedade limitada, a alteração contratual pode ser aprovada por sócios que representem três
quartos do capital social (Código Civil, artigos 1071, V, e 1076, I). Esse
quórum de deliberação é exigido
qualquer que seja a natureza da
Cláusula em mudança.
Para que a alteração seja registrada, independentemente de
quórum exigido por lei, para essa
deliberação, é necessária a assinatura, no instrumento respectivo de sócios titulares da maioria do Capital Social.
A assinatura de todos os
sócios da sociedade contratual é
exigível se o contrato contiver cláusula restritiva de alteração por
simples maioria.
Observe-se que a maioria
societária é definida não em função da quantidade de sócios, mas
da participação de cada um deles, no capital social.
O peso de cada sócio tem o
peso proporcional à respectiva
quota, no capital social.
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial.

S ELAM

Delegação de taekwondo recebe moção de aplausos
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) entregou, no último sábado (23) a moção de aplausos
90/2022, que reconheceu a participação dos atletas da delegação de Taekwondo de Piracicaba e a conquista de medalha de
ouro no II Torneio da Amizade, em Campinas. Os atletas tiveram apoio da Selam (Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras).
Ao todo, 16 crianças e adolescentes piracicabanos participaram do campeonato.
Segundo o texto da moção,
a iniciativa da Associação Piracicaba de Taekwondo contou
com a participação de integrantes do projeto “Em Busca de
Campeões”, do Dojan Industrial (Brock Team Fighters), Dojan Areião e Dojan Nippon. A
equipe viajou com os técnicos
Carlos Martins e João Silva, sob
supervisão da experiente Leidiane Aguilar, ex-atleta da seleção brasileira e uma das com-

ponentes da coordenação da modalidade na cidade, junto com o
mestre Frederico Mitooka.
Entre as crianças, a propositura destaca Gabriella Ruiz da
Costa, de 9 anos, filha do renomado treinador de Kickboxing,
Júlio Costa. A moção relata que
Gabriella, que já tem experiência em eventos nacionais no
Kickboxing, quer agora se aperfeiçoar no Taekwondo olímpico. A propositura ainda coloca
que seu treinador, João Silva,
acreditava que ela faria uma
boa apresentação. Ela manteve
o favoritismo e foi uma das atletas que conquistaram a medalha
de ouro na categoria infantil.
A moção foi entregue aos
atletas Gabriella Ruiz da Costa, Lucas Athanázio, Emilly
Gabrielly Batista Rocha, Melanie Adaza Silva, Lana Karolayne da Silva e Bruno Nunes da
Silva. A entrega da honraria
também contou com a participação do vereador Pedro Kawai

Divulgação

Thiago Ribeiro (PSC) reconheceu a participação e a conquista de medalha de ouro pelos esportistas piracicabanos no 2º Torneio da Amizade, realizado em Campinas
(PSDB). “É importante reconhecermos e incentivarmos nossos
jovens. Sempre digo que os jovens são o futuro do nosso país
e precisamos cada vez mais
apoiá-los através do esporte. O

poder público tem o dever de
olhar atentamente para projetos como este, além de incentivar outros projetos que ocorrem em nossa cidade”, destacou Thiago Ribeiro.

ASSINE E ANUNCIE:
(19) 2105-8555
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Vereador se reúne com GCM
para discutir segurança
Isabela Borghese/CCS

Conespi lança cadastro para ampliar
ações em defesa dos trabalhadores
“A partir deste levantamento, a ideia é de implementar ações voltadas à
formação, qualificação e requalificação”, diz presidente da entidade

Fabrício Polezi se reuniu com o comandante da GCM, Sidney
Miguel da Silva Nunes, para tratar sobre os recentes assaltos
ocorridos na região do Algodoal

Na última sexta-feira (22), o
vereador Fabrício Polezi (Patriota) se reuniu com o comandante
da GCM (Guarda Civil Municipal)
para solicitar maior presença da
Guarda na região da ponte do caixão, que fica no bairro Algodoal,
onde, segundo vários relatos dos
cidadãos que passam e residem
pela localidade, nos últimos dias
ocorreram diversos assaltos.
O Comandante Nunes relatou
que a GCM já conta com uma estrutura de monitoramento por
câmeras de segurança na localidade e que após as denúncias sobre os furtos e assaltos ocorridos
naquele local, “o patrulhamento
daquela área foi intensificado.” O
comandante também disse que

“algumas prisões já foram efetuadas” e que “a situação naquela
área, por hora, se encontra sob
controle”. Nunes fez questão de
reforçar para que “a população
utilize do disk denúncia da
GCM o 153 e façam um boletim
de ocorrência sempre que cabível, que muito nos ajuda em
nosso trabalho.”
Na saída, o vereador agradeceu o comandante pela pronta resposta e se colocou “à disposição da Guarda para ajudar
no que for necessário. Tenho
muito orgulho da nossa GCM,
que é muito respeitada por toda a
região, faço questão de contribuir
para que esse reconhecimento
só aumente", disse Polezi.

E NXOFRE

Prefeitura inicia a construção
do muro de gabião no ribeirão
Isabela Borghese/CCS

O Instituto Conespi (Conselho
das Entidades Sindicais de Piracicaba) lançou oficialmente na última sexta-feira, 22 de julho, o Cadastro de Atendimento Sindical
aos Trabalhadores (CASIT), para
fazer o levantamento das ações
desenvolvidas pelos sindicatos de
trabalhadores da cidade filiados,
visando ampliar as medidas em
defesa dos trabalhadores de Piracicaba e região. O lançamento foi
feito durante plenária de dirigentes sindicais, que aconteceu no
Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, quando foram definidas diversas medidas
voltadas à manutenção e ampliação dos direitos e proteção aos
trabalhadores e trabalhadoras,
inclusive de defesa de candidaturas às eleições de 2022 cujos
partidos defendam a pauta da
classe trabalhadora aprovada
na CONCLAT 2022, e contou
com dirigentes dos sindicatos
de alimentação, bancários, comerciários, condutores, construção Civil, gráficos, jornalistas, limpeza pública, metalúrgicos, movimentadores de mercadorias, motoristas, papeleiros e têxteis.
De acordo com o presidente do Instituto Conespi, Wagner da Silveira, o Juca dos Metalúrgicos, este levantamento é
essencial para compreender
melhor tanto as ações já desenvolvidas, assim como ter um
raio-x das diversas categorias
de trabalhadores representadas pelos sindicatos que integram a entidade, que irão nortear um novo momento do Instituto Conespi no trabalho de

Divulgação

Dirigentes sindicais do Conespi querem garantir o protagonismo para os trabalhadores no desenvolvimento da cidade

ampliação e valorização da
atuação dos sindicatos filiados.
“A partir deste levantamento,
que deve ser concluído nos próximos dias, a ideia é de implementar ações e articulações voltadas à formação, qualificação
e requalificação profissional
gratuita de trabalhadores, assim como em defesa de políticas de inclusão social em todas as esferas do poder público,
visando o mais amplo acesso à
saúde, educação, habitação,
cultura, esporte e lazer”, diz Juca.

Estão na mira do Instituto
Conespi, também a partir destes
dados, a proposta de incrementar
políticas de proteção ao trabalho e
aos trabalhadores contra a precarização das relações trabalhistas,
assim como de políticas de desenvolvimento econômico, social , respeitando o meio ambiente, a diversidade e a liberdade de organização e manifestações. Outro foco do
Instituto Conespi é atuar por política habitacional, que além de gerar emprego e renda, garanta o
mais amplo acesso à moradia.

A valorização e reconhecimento da participação do movimento sindical de Piracicaba
em conselhos e fóruns do município, assim como em projetos de inserção dos trabalhadores na sociedade local e regional também estão no foco do
Instituto Conespi, que para isso
buscará parcerias locais, regionais, nacional e até internacional para o desenvolvimento de
projetos que garantam o protagonismo do movimento sindical e seus representados.
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Santa Casa participa de
mutirão para cirurgias

S ÃO D IMAS

Centro de Lazer é revitalizado
Divulgação

Durante encontro em Águas de São Pedro, secretário de Estado pediu
apoio dos municípios da região; evento aconteceu no sábado (23)
O provedor João Orlando
Pavão afirmou que a Santa Casa
de Piracicaba apóia o “Mutirão
das Cirurgias” anunciado em
maio pelo governador do Estado
de São Paulo, Rodrigo Garcia, para
zerar a fila de mais de 538,1 mil
cirurgias cadastradas na Central de Regulação (Cross).
Segundo o governador, para
acabar com a demanda reprimida, haverá cirurgias extras na rede
estadual, melhor remuneração
para os hospitais do SUS e contratação de serviços privados. “O recurso é um incentivo para a retomada dos procedimentos na rede
pública e para que os hospitais tenham condições de até triplicar sua
capacidade cirúrgica”, disse Garcia à época do lançamento.
Para reforçar a iniciativa do
Estado e ampliar a adesão dos
municípios ao Mutirão, o secretário de estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, promoveu encontro no
último sábado, 23, na cidade de

Águas de São Pedro, reunindo prefeitos, secretários e autoridades
regionais da saúde.
Pavão participou do encontro
lado da coordenadora do setor de
Controladoria da Instituição, Jacqueline Tedesco; da diretora da
DRS X- Direção de Saúde, Regiane Portes; do médico Hamilton
Bonilha de Moraes e do deputado
estadual Roberto Morais.
Segundo Pavão, a estratégia
do Estado tem duração prevista
de quatro meses e contempla 54
cirurgias ofertadas pelo Sistema
Único de Saúde em especialidades
do aparelho circulatório, visão,
digestivo e abdominais, osteomolecular e geniturinário, das
glândulas endócrinas e em nefrologia. “Sem as ações do Mutirão, o Estado levaria cerca de
dois anos para atender toda a
demanda reprimida”, disse.
O provedor revela que a Santa Casa de Piracicaba realiza, em
média, 430 cirurgias/mês de mé-

Guilherme Leite

Ao longo da última semana, diversas obras foram realizadas

João Victor Barboza , prefeito de Águas de São Pedro; deputado
estadual Roberto Morais; assessor Tiago; provedor João Orlando
Pavão, secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, médico
Hamilton Bonilha, Regiane Portes, diretora da DRS-X

dia e alta complexidade; sendo 180
delas, eletivas, ou seja, são procedimentos sem urgência, que
podem ser agendados. “Esta-

mos ampliando a quantidade
de cirurgias eletivas nas áreas
vascular, cirurgia geral e cirurgia ginecológica”, disse.

M OÇÃO

Atriz é homenageada por livro sobre violência sexual infantil
Na noite de quinta-feira (21),
a vereadora Silvia Morales (PV),
do mandato coletivo "A Cidade É
Sua", e o vereador Acácio Godoy
(PP) estiveram no Sesc Piracicaba
para a entrega da moção de aplausos 91/2022 à atriz, arte-educadora, produtora e pedagoga Vânia
Lima, pelo lançamento do livro
infantil “A Fada e a Sombra”.
O texto da moção afirma que
Vânia Lima nasceu na cidade de
Americana no ano de 1983 e começou suas atividades teatrais no
Grupo Forfé de Teatro em 2001,
na cidade de Piracicaba. Posteriormente, estudou Interpretação e
direção teatral no conservatório
Dramático e Musical Dr. Carlos
de Campos em Tatuí. Ela tem
também formação pela Escola
Livre de Teatro de Santo André e é hoje integrante da Companhia do Mofo, em São Paulo.

Ainda segundo a moção, desde 2005 a homenageada trabalha
como arte-educadora com crianças e adolescentes, em escolas, projetos sociais e organizações nãogovernamentais. A artista faz
parte do projeto “Eu tenho
voz”, da Cia Narrar em parceria com o Instituto Paulista de
Magistrados, e atua no Espetáculo “Marcas da Infância", que tem
a missão de "alertar e empoderar
crianças e adolescentes diante de
situações de abuso sexual".
A propositura afirma que
Vânia Lima é, ainda, idealizadora
do espetáculo “Desaparecidas", criado em parceria com a atriz piracicabana Daniela Cavagis, que reflete sobre questões relacionadas
à maternidade e tem o apoio do
Governo do Estado de São Paulo,
através da Secretaria da Cultura e
Economia Criativa e do Proac (Pro-
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O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou, na última
semana, o término das obras realizadas no Centro de Lazer do São
Dimas "Luiz Osório Bonassi" (Celasdi), fruto de emenda parlamentar de sua autoria, aprovada em
2020. Os serviços contemplaram manutenção no madeiramento e pintura da cancha (estrutura do campo de bocha),
reboco da parede externa, revitalização do piso com instalação de granilite e revitalização da
iluminação do campo de areia, com
troca de postes, do sistema elétrico e dos refletores por novos modelos de LED. Além disso, foi construída uma rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência e
o local recebeu nova pintura.
“O Celasdi é um dos espaços
públicos mais bem cuidados da cidade de Piracicaba, em parceria
com a diretoria voluntária da entidade, que é utilizado por uma
grande quantidade de pessoas,
desde crianças aos grupos da terceira idade, para prática de diversas modalidades esportivas, tais
como: futebol de quadra, vôlei,
futebol de areia, basquete, bocce,

ginástica chinesa, ginástica da
3ª idade, entre outras atividades”, disse Trevisan Jr.
Os antigos refletores da quadra poliesportiva foram substituídos por novos modelos de LED,
garantindo economia de energia e
melhor iluminação do local.
MANUTENÇÃO - Os serviços de manutenção e limpeza do
Celasdi são realizados através de
parceria entre a Prefeitura Municipal e a diretoria voluntária que
administra o local. Dentre as ações
realizadas estão a capinação, limpeza, pintura, entre outros serviços de conservação do espaço.
“Tais ações visam a garantir
melhores condições de uso deste
importante espaço de lazer e de
atividades esportivas da área central da cidade, proporcionando
melhor infraestrutura e maior
qualidade de vida e bem-estar aos
frequentadores do local” destacou
o parlamentar. “Agradeço o atendimento desta importante solicitação ao prefeito Luciano Almeida, ao secretário de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, e o secretário de Defesa do Meio Ambiente, Alex Gama Salvaia”, finalizou.

H OMENAGEM

“Eu adotei Piracicaba
e hoje ela me adotou”,
declara nova cidadã

Guilherme Leite

Na quinta (21), Vânia Lima recebeu moção dos vereadores Acácio
Godoy (PP) e Silvia Morales (PV), do mandato coletivo "A Cidade É Sua"

grama de Ação Cultural). Assim
como "Marcas da Infância", o livro “A Fada e a Sombra” trata da
violência infantil de forma lúdica.
O texto da propositura relata que

a partir dele "podemos refletir junto com as crianças sobre integridade corporal, intimidade e consentimento, sentimentos e tipos de toques
de carinho e toques abusivos".

P RESENCIAL

Esalq
retoma
Summer
School
Estudantes do Brasil, EUA,
África do Sul, Noruega, Holanda,
Colômbia e Austrália começaram
na manhã de ontem, 25, na Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP), uma jornada sobre agricultura tropical de
base biológica. Com aulas teóricas,
atividades práticas e visitas de
campo, o grupo de universitários
participa até o próximo dia 5 de
agosto do VI Summer School - Special Program on Tropical Bio-based Production Systems.
“Este ano retornamos ao
presencial e temos uma participação bastante abrangente de
estudantes internacionais. Essa
interação é muito positiva tanto para os nossos alunos e também uma oportunidade muito
valiosa para os estrangeiros
conheceram melhor a agricultura brasileira”, declara a professora Helaine Carrer, presidente da Comissão de Atividades Internacionais da Esalq.
Além das aulas no campus
Luiz de Queiroz, em Piracicaba, os estudantes realizarão visitas a unidades de produção
sucroenergética, pecuarista, citrícola, empresas do setor e
também conhecerão a B3, a bolsa de valores oficial do Brasil.
O Summer School é uma realização da Esalq, por meio da
Comissão e do Serviço de Atividades Internacionais.
Saiba mais em http://
www.en.esalq.usp.br/summerschool

Farmacêutica Luiza Barros Pereira recebeu título do vereador Pedro Kawai

A farmacêutica Luiza Barros
Pereira foi adotada por Piracicaba, como ela mesma resumiu, ao
receber o Título de Cidadã Piracicabana, em sessão solene promovida pela Câmara Municipal nesta
sexta-feira (22), nas dependências
do Salão Nobre “Helly de Campos
Melges”. A homenagem tem origem no decreto legislativo 45/
2020, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), que presidiu a
solenidade nesta noite.
Luiza Barros Pereira nasceu
no Rio de Janeiro em 16 de maio
de 1965, filha de Rosália Barros
Pereira. Foi criada na Paraíba e
formou-se em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, em
1989. 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. Em Piracicaba, teve suas duas
filhas, Larissa e Laura Ferry.
A trajetória profissional de
Luiza é marcada pelos quase 20
anos de atuação na Prefeitura de
Piracicaba, onde atualmente trabalha no Departamento de Assistência Farmacêutica, como responsável pela Farmácia Caxambú.
Na solenidade desta sexta-feira, ela também recebeu homenagem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo,
através da vice-presidente do órgão, Luciana Canetto Fernandes.
“Tive a honra de trabalhar com a
Luiza por mais de 20 anos na Prefeitura. É muito merecida de fato esta
homenagem”, colocou. “O trabalho dela nunca foi entregar caixinha, como dizem, mas ela sempre teve
a preocupação com a qualidade
de vida do paciente, sempre com

muitos projetos no departamento”.
Também prestou o reconhecimento pelo trabalho e trajetória
de Luiza a representante do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de
Saúde de Piracicaba, Thais Fernanda
Liberali. “Nesses anos todos de trabalho, tivemos muitos contratempos, muitas alegrias e muito choro.
Tenho muito orgulho de ter uma chefe como a Luiza e de tê-la também na
minha vida. Ela é minha amiga
acima de tudo, minha chefe e
minha companheira”, destacou.
O autor da homenagem, vereador Pedro Kawai (PSDB), lembrou que conheceu Luiza em um
episódio de luta pela classe dos
farmacêuticos e pela qualidade da
Farmácia do Caxambú. “Como não
reconhecer uma profissional que
se apaixonou por Piracicaba à primeira vista? Como não reconhecer o carinho, o afeto, a preocupação que ela tem com os cidadãos?”,
ponderou. “É esta cidade que hoje te
reconhece e te abraça, assim como
você abraça a todos no dia a dia”.
A homenageada destacou o
momento como ímpar em sua vida.
Ela contou que, no primeiro passeio por Piracicaba, comentou que
poderia morar na cidade, que considerou linda à primeira vista.
“Creio que todos os anjos ouviram
e disseram amém”, disse ela. “Minha missão de vida é promover
saúde e qualidade de vida. Sou
apaixonada pelo que faço. Estou
feliz pelo significado afetivo desta
honraria e pelas reflexões que fui
levada a fazer. Este título sela a
minha relação com Piracicaba, cidade que me proporcionou tudo o
que tenho. Agradeço a esta cidade
que adotei como minha e, agora,
oficialmente fui adotada”.
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Paraná entrega homenagem
a instrutor de Trânsito
Divulgação

ACHADOS

DO

ARQUIVO

Piracicaba ajudou vítimas de
terremoto na Itália em 1908
Documento do Setor de Documentação e Arquivo da Câmara registra resolução que
aprovou destinação de recursos aos italianos de Sicília e Calábria, afetados pelo desastre

Honraria foi entregue em reconhecimento aos 21 anos de experiência

O vereador Aldisa Vieira
Marques (Cidadania), o Paraná,
entregou na noite desta quintafeira (21) o requerimento 1060/
2022, que concede Voto de Congratulações ao senhor Fabiano
Alves Silva pelos seus 21 anos de
experiência como Instrutor de
Trânsito, principalmente para
pessoas que possuem trauma,
medo e dificuldade para dirigir.
A homenagem foi entregue
durante um culto realizado na
Assembleia de Deus Ministério
do Belém, em Piracicaba, que é
presidida pelo Pastor Irineu
Lima Pereira, no Bairro Jardim
Monte Líbano. Juntos, eles comemoraram o aniversário de
Fabiano, que também é dirigente e pastor dessa congregação.

O vereador Marcos Caetano
(PL), do município de Americana (SP) também acompanhou a
entrega da homenagem.
No texto do requerimento, o
vereador Paraná conta um pouco da história do pastor Fabiano
que, mesmo com todas suas atribuições e trabalhos, continua
ministrando palestras, além de
realizar cursos para as pessoas
superarem a amaxofobia, que é
o trauma, o medo e a dificuldade para dirigir veículos.
“Não podia deixar de homenagear o pastor Fabiano, que
mesmo com todos os seus afazeres, se dedica às pessoas que possuem alguma dificuldade para
dirigir, medo, pavor, receio”, comentou o vereador.

J ARDIM SÃO LUIZ

Vereador acompanha obras
para escoamento de água

A imigração europeia para o
Brasil foi um fenômeno bastante
expressivo ao longo da segunda
metade do século XIX, motivado
especialmente pela necessidade de
mão de obra agrícola, a partir da
gradual abolição da escravatura.
A quantidade de italianos dentre
aqueles que chegavam ao país se
destacava; segundo documento do
IBGE sobre a imigração italiana no
país, foram mais de 1 milhão de
italianos aportando em terras brasileiras entre 1876 e 1900, grande
parte em São Paulo.
A fazenda Ibicaba, localizada
na Freguesia de Limeira – à
época, pertencente à Vila Nova
da Constituição, atual Piracicaba –, foi uma das primeiras de
São Paulo e do Brasil a receber
os europeus para o trabalho
nas lavouras de café. Dali em
diante, a presença de italianos
na região apenas cresceu.
É sabido que a história da
Itália conta com frequentes
problemas sísmicos. No contexto do início do século XX, a madrugada do dia 28 de dezembro
de 1908 foi marcada por uma catástrofe para os habitantes de Sicília e Calábria, regiões do sul da
Itália: um terremoto de magnitude de momento de 7,1 se deu às 5
horas da manhã e durou 37 segundos. Como consequência do
terremoto, poucos minutos depois
houve também um tsunami no
estreito de Messina, que separa a península italiana da ilha
da Sicília. Diversas cidades ao
longo da costa nordeste da Sicília e da Reggio Calabria – que,
em grande parte, contavam com
construções de alvenaria não re-
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Em 1908, o terremoto de Messina chegou a matar metade da população de algumas
cidades; muitos dos sobreviventes ficaram desabrigados
forçada – foram destruídas.
O acontecimento é considerado, hoje, o mais grave desastre
natural da história da Europa
em número de vítimas: a maioria das cidades perdeu pelo menos metade de sua população. Estima-se que ocorreram, no total,
entre 100 e 200 mil mortes.
Dias depois do ocorrido, em 4
de janeiro de 1909, a Câmara Municipal de Piracicaba aprovou a
resolução 127, que autorizava o
prefeito – naquele momento, Fernando Febeliano da Costa – a entregar ao agente consular italiano
em Piracicaba a quantia de 500
liras, moeda italiana do período, a

fim de destiná-las às vítimas do
terremoto de Messina, uma vez
que muitos dos sobreviventes do
desastre perderam suas casas. É
possível que os italianos que habitavam a cidade à época tivessem,
ainda, familiares em Calábria e Sicília, uma vez que muitos eram
oriundos destas regiões. Assinaram a resolução os vereadores em
legislatura Francisco Morato, Alfredo José Cardoso, Aquilino José
Pacheco, José Ferreira da Silva,
Fernando Febeliano da Costa,
Manoel Ferraz de Camargo e
Manoel da Silveira Correa.
O documento que traz a resolução faz parte do acervo do

Setor de Gestão de Documentação e Arquivo, ligado ao Departamento Administrativo e de
Documentação da Casa.
ACHADOS DO ARQUIVO - A série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação
de parte do acervo do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, ligados ao Departamento
Administrativo, criada pelo setor
de Documentação, em parceria
com o Departamento de Comunicação Social, com publicações
no site da Câmara, às sextasfeiras, como forma de tornar
acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.

A PLAUSOS
Pedido foi encaminhado ao Executivo pelo vereador Paraná

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), juntamente com sua assessoria, visitou, na manhã desta segunda-feira (25), o bairro Jardim São Luiz,
onde a Prefeitura realiza manutenção em guias (sarjetas) e também na malha viária para melhoria no escoamento de água parada na rua Altino Arantes. No iní-

DESENCANTOU
Acumulada desde janeiro
deste ano, finalmente, um apostador da Timemania 1810 de Cuiabá, no Mato Grosso, faturou a bolada acumulada de R$ 55 milhões
da loteria dos apaixonados por futebol. O concurso estava acumulado há semanas e configura com
o maior sorteio da modalidade.
O ganhador principal realizou
a aposta milionária na Lotérica
Ponto da Sorte, em Cuiabá, Mato
Grosso. Além do ganhador principal, que acertou sete dezenas e o
time da sorte, outras 23 apostas
faturaram uma grana por terem
acertado seis números e o time do
coração. Cada uma delas vai garantir R$ 35,2 mil. Nenhuma destas apostas foi feita no Paraná.
SAIU AQUI!
Na esteira deste prêmio fabuloso, a Lotérica Copa 70 também vendeu um prêmio na 2ª
faixa! Faltou apenas uma dezena para dividir os R$ 55 milhões.
Nosso premio foi de R$ 35.235,12
que foi dividido por 6 cotas.
APRENDA A JOGAR
Na Timemania o apostador
escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do

cio do mês, o vereador havia encaminhado ofício à Semob (Secretaria Municipal de Obras), solicitando os reparos necessários. Moradores reclamavam de um afundamento no trecho, onde a água que descia pela via
ficava empoçada, causando grandes
transtornos à população. Havia
também preocupação com a proliferação do mosquito da dengue.

Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por
concurso. Se o apostador tiver de
três a sete acertos, ou acertar o
time do coração, ganha. É possível, ainda, deixar que o sistema
escolha os números por meio da
Surpresinha. É permitido ainda
concorrer com a mesma aposta
por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
ALEATÓRIO
Seu nu´meros da sorte
na~o trazem tanta sorte quanto
voê pensa. Escolher combinacõeses aleatórias ou apostar em surpresinhas, no entanto, é muito
melhor para evitar que você tenha que dividir seu prêmio.
ESPERANÇA
Quanto mais você participar,
melhores são suas chances, por isso
nós conhecemos muitos casos que
mantiveram a expectativa por anos
e foram recompensados com prêmios milionários. Mas tenha sempre em mente que a loteria deve ser
divertida. Por isso, seja na hora de
jogar em lotéricas ou tentar a sorte
só aposte o que você puder pagar.
Não e´ uma questão de quantidade, mas sim de consistência – lembre-se, devagar e sempre!

Câmara aplaude trabalho voluntário de apoio a crianças com câncer
Representantes da Vaccip (Voluntários em Ação Contra o Câncer Infantil de Piracicaba), entidade beneficente, sem fins lucrativos,
que se dedica a ofertar cestas básicas, suplementos, roupas, fraldas e outros itens essenciais a famílias carentes de crianças que
lutam contra diversos tipos de cânceres, receberam na tarde desta
quarta-feira (20), em cerimônia
na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Piracicabas,
uma moção de aplausos pelos
seus 20 anos de atuação, completados no dia 21 de fevereiro.
Proposta pelo vereador Thiago Ribeiro (PSC), a moção 31/2022,
segundo o parlamentar, é uma
maneira de o poder público reconhecer e divulgar o trabalho voluntário da entidade:
"Vocês desenvolvem uma ação
social maravilhosa, um trabalho voluntário de amor. Além das doações
mensais, em dezembro, vocês mandam presentes de Natal para essas crianças. Na Páscoa deste ano, vocês ofereceram cestas com ovos de chocolate, uma coisa maravilhosa. Não é só a
cesta, o chocolate em si, mas é toda a
atenção, o acompanhamento. Então,
isso fortalece muito e faz com que a
família passe por esse momento de
maneira mais amenizada, tendo o
apoio e a atenção de vocês", destacou.

Segundo Sueli Rodrigues Rabaldelli, que até o início deste mês
presidia a entidade, a Vaccip oferece apoio a famílias carentes cujas crianças, em sua maioria, são
atendidas pelo Centro Boldrini, na
cidade de Campinas, "que oferece
um tratamento de primeira", disse a ex-presidente.
O tratamento ofertado, no
entanto, de acordo com Sueli, requer intervenções constantes que,
por seu turno, inviabilizam muitas vezes que os responsáveis pelas crianças possam trabalhar:
"são famílias carentes que não tem
condições de ficar mantendo a
casa, já que o tratamento do câncer, nas crianças, ocorre praticamente todos os dias. Eles vão para
lá, ficam internados de 10 a 15
dias. Então, a mãe não pode trabalhar e, na maior parte das vezes, são mães solteiras ou mãessolo", explicou.
A Vaccip, hoje, atende 37 famílias. É o que diz o atual presidente da entidade e marido de
Sueli, Valentin Vilson Rabaldelli:
"nós já chegamos a ter mais de
50 famílias. Mas, conforme o
tempo vai passando e eles vão
melhorando, se curando, e conseguem caminhar com as próprias pernas, acabam não precisando mais da Vaccip. Nós,
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Representantes da Vaccip (Voluntários em Ação Contra o
Câncer Infantil de Piracicaba) foram reconhecidos em
cerimônia na quarta-feira (20)
no entanto, normalmente, recebemos de uma a duas novas famílias por semana", destacou.
Para os representantes da
entidade, a homenagem é uma
forma de dar ainda mais visibilidade ao trabalho voluntário e incentivar a manutenção e a ampliação dos atendimentos. "É muito
importante sabermos que o nosso
trabalho está sendo reconhecido
por Piracicaba. Acho que, através
disso, as pessoas ficam sabendo
que a Vaccip é uma entidade séria.
Nós só temos voluntários. Não temos empregados, não temos políticos, religiões, nem nada. Então,
isso é importante para nós, para
passarmos essa credibilidade a Pi-

racicaba", afirmou Sueli. "Nós ficamos muito emocionados de
receber essa moção. É um trabalho que fazemos sem buscarmos reconhecimento mas, recebendo, nós agradecemos e continuaremos com o nosso trabalho", completou Valentin.
Para Thiago Ribeiro a entrega da honraria "é motivo de alegria". Ele ainda completou: "parabenizo vocês, que fazem essa ação
ao longo dos anos, e aproveito para
pedir às pessoas e empresas que
possam se sensibilizar, conhecer e
fazer doações à Vaccip", finalizou
o parlamentar. O trabalho da Vaccip pode ser acompanhado pelo Facebook e Instagram da entidade.
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Estrada que dá acesso a
bairro recebe iluminação
Serão instalados 28 pontos de iluminação, atendendo toda a extensão da via

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Obras (Semob), instala iluminação elétrica na estrada Dr. Dimas Cera Ometto, que dá acesso
ao distrito de Tanquinho. Uma
antiga demanda dos moradores,
a via está recebendo 28 pontos de
iluminação que vai atender toda
sua extensão. Neste ano, a Prefeitura já havia instalado os postes
na via. Com o serviço, a Prefeitura
atende solicitações de moradores
via SIP-156 e de vereadores.
“Nosso objetivo é garantir
e melhorar a segurança das
pessoas que passam pela estrada à noite, além de atender as
reivindicações da população, já
que essa é uma demanda antiga”, afirma Rodrigo Neia, engenheiro elétrico da Semob.
A estrada que dá acesso ao
distrito de Tanquinho é uma das
vias que recebem iluminação pública no segundo pacote de instalação que a Semob realiza neste
ano. No total serão instalados 170
pontos de iluminação pública viária,
entre postes, rede elétrica e luminárias com lâmpadas a vapor de sódio. O objetivo é proporcionar aos
locais atendidos mais segurança e bem-estar na utilização do espaço público no período noturno. O
investimento é de R$ 394.684,81.

Isabela Borghese

Antiga demanda dos moradores, estrada recebe iluminação pública
OUTROS LOCAIS – Tam- trada Santana/Santa Olímpia; teve investimento total de R$
bém fazem parte do segundo pa- avenida das Ondas entre os nº 386.772,55. Na ocasião, foram instacote de instalação de iluminação 6.180 e 6.580 no Bongue; acesso lados 208 novos pontos de iluminapública a estrada do Pau Queima- da estrada Louver Trevisan, no ção com luminárias e lâmpadas a
do entre os nºs 3.310 e 3.860; es- bairro Nova Suíça, entre outros.
vapor de sódio, beneficiando os
trada José Francisco Perez GonPRIMEIRO PACOTE – O bairros Santana, Santa Olímpia,
zales, na altura do nº 2.900 até o primeiro pacote de obras de insta- São Matheus, Vale do Sol, Camnº 3.200, no Pau d'Alhinho; se- lação de iluminação pública viária pestre, Jardim Oriente, Monte
gunda etapa da iluminação da es- foi finalizado em fevereiro deste ano e Branco, Nova Suíça, entre outros.

Moradores participam de roda de
conversa realizada pela Mirante
A área de Responsabilidade
Social da Mirante promoveu, na
manhã do último sábado (23), reunião do Programa Afluentes com
moradores da Rua Godofredo
Bulhões Ferreira Carvalho, no
Jardim Ibirapuera. A área de Serviços da Mirante também participou da ação, cujo objetivo foi explicar aos residentes sobre a importância da caixa de inspeção,
além do uso correto da rede coletora de esgoto. Cerca de 15 pessoas participaram da reunião.
Para que o sistema de esgotamento sanitário funcione de forma adequada e, consequentemente, com o mínimo de intercorrências, alguns itens são extremamente importantes, entre eles, a caixa
de inspeção, que é necessária em
imóveis de qualquer natureza.
“Além de facilitar o acesso ao ramal de esgoto do imóvel, evita futuros danos ao sistema”, disse o
analista de Engenharia da Mirante, Guilherme Baldo Cyrino.
A caixa de inspeção, explicou
Guilherme, é de suma importância porque, por meio dela, é feita a
limpeza e a identificação de possíveis entupimentos. Localizada na
parte externa do imóvel, de residências particulares a comércios e
indústrias, está acoplada aos sistemas de banheiros e serviços e
deve ser limpa a cada seis meses.
Embora esse equipamento
seja extremamente relevante, in-

felizmente ainda é ignorado por
algumas pessoas no processo de
criação do sistema de esgoto. “A
caixa de inspeção mantém um
bom fluxo de resíduos, garante
um ambiente saudável e limpo,
além de ser de fácil instalação e
manutenção”, ressaltou Guilherme aos moradores.
Outro ponto importante é a
colocação da válvula de retenção,
item de baixo custo e com função
nobre, pois evita o retorno de esgoto para dentro dos imóveis.
USO CORRETO DA
REDE COLETORA DE ESGOTO - A importância do uso correto da rede de esgoto foi abordada
pelo analista de Responsabilidade
Social da Mirante, Gabriel Bertolo. Ele conversou com os moradores sobre as consequências do descarte de objetos em ralos e vasos
sanitários e, também, de óleo de
cozinha usado e gorduras em geral nas pias. “Precisamos sempre
lembrar à população que todo o
sistema de esgotamento sanitário
é afetado quando há o uso incorreto da rede de esgoto. Inclusive o
meio ambiente”, disse Gabriel.
PROGRAMA AFLUENTES NO SEU BAIRRO - Para
ter acesso aos benefícios do Programa Afluentes no seu bairro, entre
em contato com a Mirante pelo e-mail
gabriel.bertolo@miranteppp.com.br
ou pelo (19) 97104-4007
(Whatsapp).
Divulgação
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Esalq realiza simpósio de tecnologia para produção de cana-de-açúcar
Com o objetivo de promover
conhecimento, inovação e tecnologia por meio da conexão dos elos
da cadeia produtiva brasileira de
cana-de-açúcar, networking e desenvolvimento do setor sucroenergético de maneira sustentável,

a Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP) realiza amanhã, 27, e quarta-feira, 28, o X Simpósio Tecnologia de Produção de Canade Açúcar, com programação no
Engenho Central. Em função do
desenvolvimento do setor, o even-

to coordenado pelo Grupo de Apoio
à Pesquisa e Extensão (GAPE), sob
responsabilidade do professor Rafael Otto, do Departamento de Ciência do Solo da Esalq, reunirá
importantes nomes para ministrar as palestras nos quatro

painéis programados – Atualizações no setor sucroenergético; Novas tecnologias; Desafios para novos tratos culturais;
Experiências do setor. Informações e detalhes da programação: www.simposiocana.com.

Reunião com moradores da rua Godofredo Bulhões, no Jardim Ibirapuera

C APOEIRA

6º Festival Nacional segue hoje,
26, com programação

O Instituto Afropira promove
o 6º Festival Nacional de Capoeira
de Piracicaba (Fenacap), até o dia
3 de agosto. A próxima atividade
será hoje, 26, a partir das 7h, que
inclui visita à EE Prof. Eduir Benedicto Scarppari, no bairro Sol
Nascente. Apresentação de capoeira e bate papo sobre a capoeira,
convidando-os para as atividades
oferecidas pelo evento.
Amanhã, 27, haverá, às 7h30,
visita à EE Dr. Antonio Pinto de
Almeida Ferraz, no bairro Caxambu, com apresentação de capoeira
e bate-papo sobre a capoeira em
Piracicaba, convidando-os para as
atividades que serão oferecidas
pelo Fenacap. Também amanhã,
27, haverá intercâmbio entre os
grupos e escolas de capoeira do
Município no espaço do Mestre
Adriano, do Grupo Ojú Obá
Axará Capoeira, localizado no
Centro Comunitário Jardim

Esplanada (rua Augusto Furlan, 39, Jardim Esplanada).
FENACAP - O Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba é
promovido pelo Instituto Afropira. Surgiu em 2017 sob a orientação de Mestre Marquinho, um dos
diretores do Instituto. A primeira
ação para criação do Fenacap foi
fazer um mapeamento da capoeira na cidade, em 2015. Em 2021,
cadastrou 17 grupos de capoeira,
com 28 representantes atuando
em mais de 50 locais entre varejões, centros comunitários, projetos sociais e escolas particulares.
Depois do levantamento,
veio um processo de pouco mais
de um ano, com rodas de conversas e escutas com todos os
grupos, visto que a capoeira piracicabana tinha falta de contato entre seus representantes.
A proposta de ações foi uma
programação onde o foco era a

promoção do intercâmbio e integração entre os grupos da cidade.
Esta edição foi o piloto do projeto,
com rodas de conversas, debates
sobre políticas públicas para capoeira, oficinas, festival de música e
finalizando com apresentações de
samba de roda. O Festival ocorreu
nos anos seguintes, porém a 4ª e
5ª edição foram online devido ao
período pandêmico.
Na 5ª edição, o Festival de
Música de capoeira que já ocorria
desde o início, recebeu o nome de
“Prêmio – Música de Capoeira”,
com inscrições de todo Brasil,
impulsionando e divulgando
ainda mais o projeto. Dos inscritos, 21 foram selecionados e
buscaram o grande público para
conquistarem votos, gerando
assim uma playlist de músicas com
letras e melodias riquíssimas e
apresentação ao grande público de
capoeiristas talentosos.
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Alunosterãoreforçonavolta às
aulas do segundo semestre
Os mais de 3,5 milhões de estudantes da rede estadual de São
Paulo voltarão às aulas hoje, 26.
Já na primeira semana, os estudantes passarão por um processo
de acolhimento e readaptação ao
ambiente escolar por meio de ações
de integração, inclusão e colaboração focadas nas competências socioemocionais, nos sonhos e projetos de vida dos estudantes.
Após esse período, terão
início as atividades de Recomposição das Aprendizagens,
com foco no reforço e revisão
do conteúdo ministrado ao longo do primeiro semestre a partir de novas abordagens e vivências, de forma que os estudantes
possam suprir as eventuais dificuldades de aprendizado.
A estratégia foi traçada a partir das evidências identificadas
durante as atividades dos respectivos conselhos e no replanejamento para o segundo semestre letivo,
nos quais foi identificado que
ainda há o que avançar para
mitigar as perdas educacionais
causadas pela pandemia.
Dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), apontam que a educação
brasileira é a segunda mais afetada na América Latina pela
pandemia, atrás somente do
México. Diante disso, o Estado
de São Paulo, desde 2020, tem
envidado todos os esforços para
identificar habilidades essenciais que precisam ser fortaleci-

das pelos estudantes nesse período. “A volta às aulas é um
momento estratégico para desenvolver atividades de recomposição das aprendizagens com
foco no acolhimento, recuperação, reforço e aprofundamento das habilidades essenciais, priorizadas para permitir que o estudante continue
avançando. Essa é uma oportunidade para que o estudante
possa aprimorar as aptidões desenvolvidas ao longo do curso”,
afirma a coordenadora da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Estadual da Educação,
Viviane Cardoso.
A proposta é que a primeira quinzena de agosto seja exclusivamente dedicada ao Período de Recomposição das
Aprendizagens, mas as unidades que sentirem necessidade,
a partir do que for identificado
pelos professores em sala de
aula, poderão prorrogar as atividades até o final do mês. Para
apoiar os professores a identificarem as habilidades que precisam ser retomadas, as avaliações continuarão abertas ao
longo de todo o mês e como estratégia metodológica as escolas poderão agrupar os estudantes de diferentes idades
conforme nível de conhecimento já adquirido e faixa etária,
valendo-se do exemplo do
Aprender Juntos, programa já
em andamento na rede.

Piracicaba classifica mais três
modalidadesparaJogosAbertos
Damas, tênis feminino e tênis masculino avançam nos
Regionais; basquete é bronze nos Jogos da Juventude
Piracicaba classificou no último fim de semana mais três modalidades para os Jogos Abertos
do Interior. As equipes da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) avançaram
no tênis feminino, tênis masculino e nas damas. As vagas foram
conquistadas durante a 64ª edição dos Jogos Regionais, evento
que é organizado pela Secretaria
de Esportes do Estado de São Paulo. Em virtude da pandemia da
Covid-19, a competição teve o sistema de disputa modificado, sem
sede fixa e datas alternadas.
Jogando em Porto Ferreira,
no último sábado, 23/7, o tênis feminino de Piracicaba derrotou a
representação de São Manuel para
garantir o primeiro lugar nos Regionais e carimbar a vaga nos Jogos Abertos. No tênis masculino,
a equipe piracicabana também enfrentou São Manuel, novamente
em Porto Ferreira, e ficou com o
vice-campeonato, mas está classificado para os Jogos Abertos.
No domingo, 24/07, Piracicaba
ficou em segundo lugar no torneio de damas, disputado em
Jaú, e consolidou a classificação.
Já o futebol masculino, representado pelo XV, superou Botucatu
por 1x0, em Botucatu, pela se-
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A equipe sub-21 de handebol está classificada para os Jogos Abertos
gunda rodada dos Regionais.
Além do tênis feminino, tênis
masculino e das damas, Piracicaba está confirmada nos Jogos
Abertos com o handebol feminino
sub-21, que se sagrou campeão dos
Regionais após superar Promissão
em duas oportunidades, nos dias
16 e 17 de julho, em Bauru. O primeiro jogo terminou com o placar
de 33x8. No segundo duelo, as pi-

racicabanas comandadas pelo treinador José Batista venceram o
adversário por 31x3.
JUVENTUDE - O basquete
masculino de Piracicaba, representado pelo XV, ficou com o bronze na
fase final estadual dos Jogos da Juventude, após derrotar Santos da decisão do terceiro lugar, no último fim
de semana, em Presidente Prudente.
O elenco do técnico Baiano superou

Presidente Venceslau, Marília e Santos na primeira etapa do torneio;
passou por Araraquara e Catanduva na segunda fase da competição; e acabou perdendo para São
José dos Campos nas semifinais,
antes de vencer os santistas mais
uma vez na disputa da medalha
de bronze. Já a equipe mista de
damas encerrou a participação
com o sétimo lugar em Prudente.

P REFEITURA

Corrida ESG define patrocinadores
A 1ª Corrida ESG, realizada
pela Prefeitura de Piracicaba em
conjunto com o Projeto Potinho
Cheio e a entidade Egrégora Servatvs, fechou a lista de patrocinadores para o evento. Organizada
pela Chelso Sports e pela Moby Eventos, a corrida acontece no dia 30, com
concentração às 6h, no Engenho
Central, ao lado do Armazém 17, e
será disputada nas categorias 5km
e 10km, pelos mais de 1.400 inscritos
– todo o valor arrecadado com as
inscrições será revertido em doações
para o projeto Potinho Cheio.
A ação, que integra o calendário de comemorações de 255
anos de Piracicaba, agora conta

com o patrocínio da Hyundai,
Ambiental Piracicaba, CJ Brasil,
Delta Supermercados, ElringKlinger, Embraplan Engenharia, Silcon
e Agropecuária do Mané. O percurso da corrida terá largada e
chegada no Engenho Central, passando pelas avenidas Paulista e
Cruzeiro do Sul (o mapa do percurso
pode ser acessado pelo link abaixo). A
premiação da corrida será nas categorias geral e por faixa etária.
A retirada dos kits da corrida
acontece no dia 29/07, das 15h às
19h, também no Engenho Central
(ao lado do armazém 17). Os participantes devem apresentar documento com foto, comprovante de

inscrição e carteirinha de vacinação contra o Covid-19 Além da corrida também, o evento terá em sua
programação apresentação de cães
da Guarda Civil e da Polícia Civil,
Petminhada, food trucks e palco
para o show de encerramento, com
o grupo Jeito Moleque.
O acesso ao show será gratuito
para os inscritos na corrida, mas
qualquer pessoa que quiser assistir,
poderá adquirir o ingresso que será
comercializado pelos valores de R$ 60
(masculino) e R$ 40 (feminino).
De acordo com Alex Gama
Salvaia, secretário de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), oficializar os patrocínios engrandece o

evento. “Fechar o apoio com essas
empresas enaltece muito a corrida
e torna ainda esse evento uma
grande celebração, não apenas
para Piracicaba, mas também a
todos os participantes e a todos os
piracicabanos”, destaca.
SERVIÇO – 1ª Corrida ESG.
Largada e chegada no Engenho
Central. Interessados em comprar
ingressos para o show do Jeito
Moleque, devem acessar http://
byma.party/engenhosunset. O regulamento oficial da prova e o
mapa do percurso podem ser acessados em: https://chelso.com.br/
site/30-07-1-corrida-esg-aniversario-de-255-anos-de-piracicaba/.
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Festa Caipira marca
mudança de ações
para sede própria

Érica Gorga é oficializada como
candidata a deputada federal

Divulgação

O evento foi realizado na capital paulista, no Hotel Intercontinental

Imóvel na avenida Luis Pereira Leite, no bairro Água Branca, foi
ocupado pelas atividades do Projeto Crescer ao longo de 16 anos. Agora,
a entidade irá para sua sede própria, localizada no residencial Bertolucci

No sábado, 23, aconteceu a
Festa Caipira do Centro Dia
Crescer (avenida Luis Pereira
Leite, bairro Água Branca), endereço que foi a sede da Associação Presbiteriana durante 16
anos. Foi uma manhã de muita
diversão com a presença das
famílias, atendidos, equipe e
diretoria, a qual simbolizou,
através da festa, o encerramento das atividades da associação
neste local que foi gentilmente
cedido pela Igreja Presbiteriana do bairro Astúrias.
No próximo mês, a instituição muda para a tão sonhada sede
própria, num espaço de aproximadamente dois mil metros quadrados adaptado para o atendimento
da Pessoa Com Deficiência (rua
Juceli Aparecida Sacaro, no residencial Bertolucci).
Atualmente, a associação
desenvolve atividades com o
Centro Dia Crescer, espaço de
convívio que oferece atividades
que contribuem para evitar o

isolamento da pessoa com deficiência e do cuidador familiar
e outras situações de risco e violação de direitos, e o projeto
“Além da Quadra”, que atende
demandas da pessoa com deficiência como ferramenta de inclusão, atividades físicas/esportivas, atividades paralímpica e campeonatos.
Com um espaço maior, será
possível aumentar o número de
atendimentos de forma integral, através das atividades que
já são realizadas pela Associação Presbiteriana, além de outros projetos que estão sendo
elaborados, como atendimento
escolar para a PCD e também
um olhar especial para a pessoa com deficiência idosa.
Os outros serviços que a Associação Presbiteriana desenvolve,
como o Núcleo de Apoio Social
(NAS) Novos Caminhos e a Orquestra Educacional de Piracicaba, continuarão nos mesmos espaços que atendem atualmente.
Divulgação

Em Convenção Estadual do
Patriota São Paulo, no sábado, 23,
a pré-candidata a deputada federal Érica Gorga teve sua candidatura oficializada pela legenda. O
evento foi realizado na capital paulista, no Hotel Intercontinental, e
contou com a presença dos précandidatos a deputados estaduais
e federais, além do presidente nacional do Patriota, Ovasco Resende, e de coordenadores regionais e
membros do partido e convidados.
Érica Gorga é bacharel em
Direito e Doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo,
com Pós-Doutoramento pela University of Texas School of Law. Foi
Diretora e Pesquisadora Associada do Centro de Direito Empresarial da Yale Law School (20132015). Foi Professora Visitante na
Vanderbilt Law School (2010,
2012), na Cornell Law School
(2007-2008) e na University of
Texas School of Law (2006). Foi
Pesquisadora Visitante na Stanford Law School (2002-2003). Foi
Professora da graduação e da pósgraduação da Escola de Direito de
São Paulo e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas

(2006-2017), onde lecionou as disciplinas de mercado de capitais,
fusões e aquisições internacionais,
governança corporativa comparada, títulos de crédito e responsabilidade corporativa. É advogada
em São Paulo. Recentemente atuou
como perita (Expert Witness) junto à corte federal de Nova York
(United States District Court Southern District of New York) no caso
da Petrobras Class Action (Petrobras Securities Litigation). Proferiu mais de uma centena de palestras em conceituados congressos
e universidades internacionais, incluindo Public Funds Fórum, Harvard Law School, Columbia Law
School, Yale Law School, Yale School of Management, Stanford Law
School, Swiss Institute of Technology, Stockholm University, National University of Singapore, Tel
Aviv University e University of
Toronto. É autora de artigos publicados no Brasil e no exterior,
tendo sido agraciada com dois prêmios do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) e
6 prêmios da FGV por publicações
internacionais. É ganhadora da
Newton Advanced Fellowship da
The British Academy. É autora do
livro “Direito Societário Atual”,

Divulgação

“QuerotrabalharporPiracicabaeascidades da nossaregião”, disse Érica
Elsevier Campus Jurídico, 2013.
Publica artigos nos principais jornais do país. “Quero trabalhar por
Piracicaba e as cidades da nossa
região que necessitam de políticos
comprometidos com o seu desenvolvimento. Temos que focar na

educação, principalmente um
olhar diferenciado na formação
das nossas crianças e jovens que
frequentam as escolas e não consegue ter um aprendizado que
possam ajudar em suas escolhas futuras”, enfatizou Érica.

C AMINHADA

Caipirandando reúne 170 participantes na 8ª edição
Realizada no sábado, 23, a
oitava edição do Caipirandando reuniu 170 pessoas. O evento de caminhada, organizado
pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), teve como destino final o bairro Santa Olímpia, que recebeu a 25ª Festa da
Polenta de Piracicaba.
Pela primeira vez, a iniciativa
teve dois pontos de saída diferentes - o primeiro em frente ao pré-

dio do Centro Cívico, que abriga a Prefeitura de Piracicaba, e o
segundo na Área de Lazer do bairro Santa Teresinha, em frente ao
supermercado Pague Menos. No
total, o percurso teve 23 km, com
uma parada para hidratação e
descanso aos 13 km.
"A ideia de iniciar o percurso
em dois pontos diferentes foi bastante elogiada pelos participantes.
Tivemos dois horários de concentração e aquecimento, com as professoras Janine Diório e Mônica

Graner. Depois de passar pelo Parque Ecológico, em Santa Teresinha,
caminhamos em direção à Usina Costa Pinto e fizemos uma
pausa para que os participantes pudessem descansar e se
hidratar. Na sequência, andamos rumo a Santa Olímpia e
pudemos participar da Festa da
Polenta, o que foi um atrativo
para a oitava edição do Caipirandando", contou o chefe
do setor de eventos da Selam,
Alexandre Nascimento.

"Além da caminhada e da
prática físico-esportiva, o Caipirandando tem como principais características a interação e o bemestar social", completou. A iniciativa contou com o apoio da
Secretaria Municipal de Saúde,
que contribuiu com kits de primeiros socorros, e dos professores do Programa de Atividades Motoras (PAM). Mais informações sobre o Caipirandando pelos telefones (19) 34220233 ou (19) 3403-2648.
Divulgação

A oitava edição do Caipirandando reuniu 170 participantes
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O CORRÊNCIA

Cras Jardim São Paulo
é alvo de furto

E DUCAÇÃO

Classificação de concurso
da secretaria é divulgada
Entre ontem, 25, e hoje, 26, os concorrentes às vagas podem entrar com recurso contestando o resultado divulgado

Grade foi arrancada da janela durante furto no Cras Jd São Paulo
O Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) Jardim
São Paulo foi alvo de furto no fim
de semana. A grade de proteção
de uma das janelas foi arrancada e o celular da unidade, furtado. O atendimento à população
não foi suspenso. O cronograma
de atendimento segue normalmente e para mais informações
as pessoas podem entrar em contato pelos telefones 3432-2390 ou
3433-0632, de segunda a sextafeira, das 9h às 16h.
O Cras Jardim São Paulo
é um serviço da Secretaria Mu-

nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), que
atende famílias e indivíduos
dos bairros Vila Cristina,
Jardim Camargo, Tatuapé,
Parque dos Eucaliptos, Jardim Itapuã, entre outros, em
situação de desproteção e vulnerabilidade social decorrente
da pobreza ou privação (ausência de renda e/ou fragilização de
vínculos), com ações, programas
e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, além
de atividades que envolvem a
comunidade.
Divulgação

ROMU CAPTURA PROCURADO
A Ronda Ostensiva Municipal
(Romu), da Guarda Civil de
Piracicaba, prendeu no domingo, 24,, durante a madrugada, procurado da Justiça
por furto qualificado. Levado
ao Plantão Policial, ele ficou
à disposição da Justiça.
Com a informação de que
havia um mandado de prisão expedido em desfavor

do detido, a equipe da
Romu 84, formada pelos
GCs Gomes, Saturnino e F.
Augusto, se dirigiu ao endereço do indivíduo, na Vila Rezende, e o localizou via pública. O mandado de prisão
pelo crime de furto qualificado foi confirmado e ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde
permaneceu detido.

A classificação oficial do
concurso público 002/2022 da
Secretaria Municipal de Educação foi publicada na sexta-feira, 22/07, no Diário Oficial de
Piracicaba. Dividido em lista
PCD, lista afrodescendente e
lista geral, o edital de divulgação conta com o resultado da
prova objetiva para os cargos
de fase única, para os cargos
de provas práticas e cargos de
professores. Também foi divulgada a relação de candidatos que terão as redações
corrigidas e a relação de candida tos convocados para as
provas práticas previstas para
o dia 25/08/2022.
Entre ontem, 25, e hoje, 26,
os concorrentes às vagas podem
entrar com recurso contestando o resultado divulgado. Já a
publicação da classificação final para os cargos de fase única, bem como o resultado da
prova de redação estão previstos para o dia 10/08.
As provas do concurso foram
realizadas no último dia 03/07 e
contou com mais de 9.000 inscritos para disputar as 89 vagas efetivas no quadro da Secretaria
Municipal de Educação.
O concurso contempla sete
cargos, sendo divididos em: professor de Ensino Fundamental (30
vagas), professor de Educação In-

C ÂMARA

DOS

Fabio Lisboa

Concurso irá preencher 89 vagas no quadro da Educação

fantil (10 vagas), professor de Educação Física (5 vagas), secretário
de escola (1 vaga), escriturário (10
vagas), orientador de alunos (13
vagas) e auxiliar de ação educativa (20 vagas). Ao todo, serão convocados, em primeira chamada,
89 novos servidores e terão
novas convocações conforme as
necessidades da Rede.

“Com a realização desse Concurso Público conseguiremos sanar uma grande problemática que
enfrentamos em nossa rede, que é
a falta de servidores. Estamos trabalhando para que o processo seja
concluído o mais breve possível, e
que possamos contar com esse
importante reforço para nossa
Rede, visando sempre a melhor

qualidade de ensino para nossas crianças”, pontua o secretário da pasta, Bruno Roza.
Todo o processo é de responsabilidade da Fundação para Vestibular da Universidade Estadual
Paulista Júlio Mesquita Filho (Vunesp). Para mais informações sobre o concurso acesse:
www.piracicaba.sp.gov.br/editais/1.

D EPUT
ADOS
EPUTADOS

Luiz Carlos Motta se compromete a
destinar mais recursos para cidade
O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) se comprometeu a
destinar mais recursos para Piracicaba, através de emendas parlamentares, de acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Empregados
no Comércio de Piracicaba, Roberto
Previde. O compromisso foi assumido no sábado, 23, quando Previde se
reuniu com o deputado, que é presidente licenciado da Federação dos
Empregados no Comércio no Estado de São Paulo, durante a reinauguração de melhorias no Centro de Lazer do Trabalhador Comerciário, em Praia Grande.
Como “cidadão piracicabano”,
título que recebeu em 2018, da
Câmara de Piracicaba, o deputado Luiz Carlos Motta, que está no seu
primeiro mandato, atendendo pedido do presidente do Sincomerciários,
Vitor Roberto, já destinou recursos
tanto para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba como
para a Associação dos Autistas de
Piracicaba e o SUS.
De acordo com Vitor Roberto,
como o deputado federal Motta é presidente da Federação dos Empregados no Comércio no Estado de São
Paulo e da Confederação Nacional dos
Comerciários, cargos que está licenciado em função de exigência da legislação eleitoral, há uma relação bastante próxima do Sincomerciários com
o parlamentar, que inclusive teve uma
votação em Piracicaba que contribuiu
para sua eleição. “Diante disso, temos
mantido contato permanente com o
deputado, o que já resultou na libera-

Divulgação

O deputado federal Luiz Carlos Motta garantiu a Roberto Previde, vice-presidente do Sincomerciários, que buscará mais recursos para Piracicaba
ção de recursos para nossa cidade,
através de emendas parlamentares.
Fiquei imensamente feliz com a notícia de que novas emendas serão destinadas para Piracicaba”, conta.
REINAUGURAÇÃO –OCentro de Lazer do Trabalhador Comerciário está localizado na cidade de
Praia Grande e com a finalidade de

deixar o espaço ainda mais atrativo
para a categoria, foi realizada uma
ampla reforma. Nas áreas da piscina
foi construído um parque aquático,
inclusive com tobogã, assim como garantido espaço kids, sala de jogos, espaço karatê e academia. O restaurante e a lanchonete receberam reforma
completa, assim como os apartamen-

tos, com troca dos aparelhos de
ar-condicionado e colchões. Foi
feita ainda pintura moderna e arrojada na fachada do prédio. “Sem
dúvida, uma grande reforma que
deixou o Centro de Lazer ainda
mais bonito e aconchegante para
receber os nossos trabalhadores associados”, disse Roberto Previde.

P ARTICIP
ATIV
O
ARTICIPA
TIVO

Mais de 700 demandas são apresentadas em congresso
Após 12 plenárias, 7 delegados eleitos e mais de 100 dias de
muito trabalho, finalmente no sábado, 16, foram revelados os resultados do Orçamento Participativo (OP) de 2016, em congresso
realizado no anfitea t r o d o
Centro Cívico. Foram apresentadas 782 demandas sociais - reivindicadas em seis
regiões da cidade (Centro,
Leste, Norte, Sul, Oeste e a
Zona Rural) - que envolvem investimentos por parte do poder
público municipal. Dessas, foram elencadas cinco prioridades para cada região, que serão
encaminhadas ao Chefe do
Executivo, que decidirá se
elas estão dentro dos limites
orçamentários. Foram eleitos ainda os novos membros

representantes da sociedade
civil para compor o Conselho
Municipal do Orçamento Participativo (titular e suplente).
O congresso, que teve a participação do prefeito Gabriel Ferrato e do secretário interino de Governo, Camilo Barioni, reuniu representantes de bairros urbanos e rurais da cidade, lideranças comunitárias e entidades
civis organizadas do município,
que durante mais de três horas
discutiram e apresentaram demandas para suas regiões.
Após a abertura, os participantes foram divididos em quatro
frentes de trabalho (cada uma com
uma temática diferente) para debaterem e votarem as propostas
prioritárias. Segundo Dorival José
Maistro, coordenador do OP, o ob-

jetivo do Congresso foi o de reunir
comunidade, associações, entidades civis organizadas, dentro de
sua região (Centro, Leste, Norte,
Oeste, Rural e Sul), para apreciar
as demandas de investimentos
e serviços públicos apresentadas nas plenárias regionais que
ocorreram de março a maio
deste ano, nas respectivas regiões, contribuindo com a Administração municipal/ gestores
na avaliações das demandas,
projetos do seu bairro e região.
Maistro explica que o modelo de OP atual de Piracicaba
tem caráter consultivo, o que
permite que as propostas elaboradas pela população possam
ser executadas ou não pela Administração municipal.
As sugestões são coletadas

durante reuniões abertas no primeiro semestre de cada ano e devem ser realizadas no ano seguinte. As propostas são enviadas
como um anexo da Lei Orçamentária Anual (LOA) para a Câmara
de Vereadores. São cinco demandas por região (Centro, Rural, Leste, Oeste, Norte e Sul).
De acordo com Maistro, as
demandas não atendidas continuam planificadas e podem serDivulgação
executadas posteriormente. O OP é
apenas um dos canais de reivindicação da comunidade. Outros são
por meio dos vereadores e reuniões da comunidade com prefeito e
secretários. Há também demandas
que não dependem somente da
Prefeitura, mas de recursos do
Estado, como recapeamento de vicinais e rotatórias em rodovias.
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Rejeição, vírus mortal
Gaudêncio Torquato
A rejeição a candidato pode ser fatal. E o
pleito deste ano mostra
que os dois candidatos
com mais chance de
chegar ao segundo turno – Lula e Bolsonaro –
têm altos índices de rejeição, o petista em torno de 40% e o presidente perto de
60%. Pesquisa recente da Quaest.
Quando um candidato registra um índice de rejeição maior
que a taxa de intenção de voto, é
prudente providenciar a ambulância para entrar na UTI eleitoral.
Caso contrário, morrerá nas primeiras semanas do 2º turno. A
rejeição é uma predisposição negativa que o eleitor adquire e conserva em relação aos perfis.
Para compreendê-la, é compreender suas razões. A equação
aceitação/ rejeição se fundamenta
na reação emotiva de interesse/
desinteresse, simpatia/antipatia,
que Pavlov chama de reflexo de
orientação. A rejeição tem uma
intensidade que varia de candidato para candidato.
Em São Paulo, Paulo Maluf e
Orestes Quércia são inseridos na
moldura de alta rejeição, resultante do estigma de corrupção com que
foram brindados ao longo de décadas. Quércia, em 1990, foi amarrado
ao conceito: “quebramos o Banespa, mas elegeremos o Luiz Antônio Fleury.” Frase que ele e o próprio Fleury sempre negaram ter
sido feita. Mas o lema pegou.
Maluf passou a administrar
a rejeição depois de muito esforço.
Tentou mudar comportamentos,
tornou-se menos arrogante, deixou o nariz menos arrebitado,
descendo-o para uma posição
de humildade e começando a
conversar humildemente com
todos. Mas a voz anasalada o
prendia na cadeia da antipatia.
Erros e rejeições de adversários contribuíram para atenuar a
predisposição negativa contra ele,
purgando-se, então, por pecados
de outros. “Ruim por ruim, vou
votar em mim”, lema de Tiririca
(PL-SP) para agarrar os eleitores. Em regiões administradas
pela velha política, a rejeição a
determinados candidatos se
soma ao familismo. Em alguns
Estados, sobrenomes tradicionais acabam saturando perfis.
Em quase todas as regiões, há
altos índices de rejeição, comprovando que os eleitores, mais
racionais e críticos, querem
passar uma borracha em domínios perpetuados. O voto,
mesmo de maneira lenta, sobe
do coração para a cabeça.
A rejeição pode ser atenuada,
quando o candidato vai à fundo
nas causas que corroem seu nome.
Pesquisas qualitativas indicam
certos fatores: atitudes, jeito de
encarar o eleitor, oportunismo,

mandonismo, orgulho,
vaidade, arrogância,
desleixo, compra do
voto, história política
negativa, envolvimento em escândalos, ausência de boas propostas, descompromisso
com demandas sociais.
Não se equaciona
a rejeição da noite para
o dia. Quando o candidato demonstra muita pressa para diminuí-la ou entra na malha do populismo, a atitude será percebida.
Nesse caso, pode ocorrer bumerangue, a ação se voltando contra
o populista. Ganha força a predisposição contra ele.
Trabalhar com a verdade, eis
um ponto-chave para diminuir a
rejeição. O eleitor distingue factoi-

O voto, mesmo
de maneira
lenta, sobe do
coração para a
cabeça
des de fatos políticos, boas de
más intenções, propostas sérias
de coisas mirabolantes.
A rejeição de Luiz Inácio e Jair
Bolsonaro tem causas conhecidas.
Lula leva consigo a imagem da divisão no País, pobres contra ricos,
a luta de classes, Nós contra Eles.
Por mais que tente escorregar,
hoje, para chegar ao centro do corrimão, continua causando medo.
O temor de que possa alterar as
regras de nossa democracia. O petismo ainda não se livrou da carga pesada de ter erigido uma “catedral ética”, desmoronada com as
águas da Operação Lava Jato.
Bolsonaro carrega a identidade da direita radical, ameaçando
se escudar nas forças armadas
para assegurar o poder por anos a
fio. O autoritarismo por ele encarnado se faz presente na expressão
virulenta com que atira contra
adversários, manchando a liturgia governamental e emporcalhando a imagem das instituições.
Exemplo foi esse encontro com embaixadores, no Palácio da Alvorada, para escrachar as urnas eletrônicas e denunciar, sem provas,
a fraude nas eleições brasileiras.
São ações destemperadas para
mobilizar as bases.
Menos de 70 dias para o pleito serão suficientes para diminuir
a rejeição? Um terceiro nome poderia se viabilizar? O eleitor deixará de votar ou votará em branco
caso não tenha opção? P.S. É possível o registro de abstenção, votos brancos e nulos ultrapassando a casa dos 30%. A conferir.
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político. Twitter: @gaudtorquato.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, observando todas as cautelas necessárias
em função da pandemia do coronavírus, O SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DE PIRACICABA, por seu presidente infra assinado,
convoca todos os integrantes da categoria profissional sócios e
não sócios, representado pelo Sindicato, em pleno gozo de seus
direitos sindicais, dos setores de artefatos de papel, papelão,
cartolina e cartão para escritório, de artefatos de pastas, papel,
papelão, cartolina e cartão não classificados, de celulose e outras
pastas para a fabricação de papel, de embalagens de papel, de
embalagens de papelão – inclusive a fabricação de papelão
corrugado, de papel, de papelão liso e cartolina e cartão, na forma
dos Estatutos desta Entidade Sindical, para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 05
de agosto de 2022 em nossa sede social rua Santo Antonio,
480,482 em Piracicaba - SP, às 16: horas em primeira convocação,
e não havendo número legal às 17: horas em segunda convocação,
com qualquer número de trabalhadores presentes, a fim de
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Manutenção de todos os direitos adquiridos nos Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalho anteriores, em anexo, e elaboração
e aprovação do elenco de Reivindicações a serem apresentadas perante
as Entidades Patronais representativas das respectivas Empresas,
pertencentes da base territorial deste Sindicato, para eventual
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho ou Acordo
Judicial ou Suscitar Dissídio Coletivo;
b) Fixação da contribuição de negociação coletiva/assistencial/
confederativa 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. A contribuição
será descontada em folha de pagamento, conforme determina
expressamente, o art. 8º, inciso VI da constituição Federal (“IV – A
assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontado em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independente da
contribuição prevista em lei.”) e recolhida pelo empregador ao sindicato
da categoria profissional. É de exclusiva responsabilidade do sindicato
da categoria Profissional qualquer dúvida ou questionamento do
empregado, envolvendo a sua vontade em contribuir para o Sindicato
Profissional, comprometendo-se, desde logo a ressarcir o empregado
quanto a eventual ônus que lhe seja imposto por decisão judicial
transitada em julgado e para a qual tenha sido notificado o sindicato
profissional. A responsabilidade pela instituição da contribuição e
seus valores é exclusiva da categoria profissional, ficando isento
o sindicato da categoria Econômica e Empregadores de quaisquer
ônus ou consequência perante seus empregados, encontrando
esse desconto respaldo legal no art. 462, da CLT.
c) Concessão de poderes ao sindicato para empreender negociação
coletiva e celebração, renovação, extensão ou aditamento de Acordo
Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho com as
entidades patronais ou também com as empresas, juntamente com as
centrais sindicais ou separadamente ou também com a Federação dos
Trabalhadores do Papel no Estado de São Paulo e Mato Grosso. Fica
desde já, estipulado o prazo de 20 dias após a realização da assembleia,
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.
d) Em caso de malogro das negociações coletivas, instaurar Dissídio
Coletivo, deflagração de greve, nos termos da Lei, em caso de fracasso
nas negociações e desatendimento às novas reivindicações;
e) Manter a assembleia em aberto, para ser realizada na porta das
empresas em continuação, nos horários de entrada e saída, até o
encerramento das negociações, caso seja necessário, fazer
convocação através de boletins ou informes sonoros;
f) Outros assuntos.
Piracicaba, 25 de julho de 2022
Emerson Machado Cavalheiro
Presidente

FORPLAST - IND. E COMÉRCIO DE VASSOURAS EIRELI- Torna
público que requereu junto a SEDEMA - Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, de forma
concomitante, a Licença Prévia, Instalação e Operação para
a atividade de fabricação de escovas, pincéis e vassouras, localizada a Rua Miguel de Cillo, n° 587, Galpão 1 e
2, bairro Santa Terezinha, Piracicaba/SP.

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

Preciso de ajudante geral,
no ramo de reciclagem,
enviar currículo na Rua
General Camara, 363,
Jd. Califórnia.
USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3
estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com
motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de altura 9
metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 – SE – R$
300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba
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FALECIMENTOS
SR. JOSÉ VALDEMIR OLAYA faleceu dia 23 p.p., nesta cidade,
contava 50 anos, filho dos finados Sr. Antonio Olaya e da Sra.
Julia Stella Olaya, era casado
com a Sra. Juliana Martins
Olaya; deixa os filhos: Leandro
Guilherme Olaya; Luiza Olaya e
Leonardo José Olaya. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SRA. ISABEL CRISTINA LOURENÇO CAVALHEIRO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Oriente Lourenço, já falecido e da Sra.
Idalina da Silva Lourenço, era
casada com o Sr. Benedito Domingos Cavalheiro; deixa a filha: Juliana Cristina Cavalheiro
Lima, casada com o Sr. Luis
Augusto Camargo Lima. Deixa
o neto: Davi, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 04, para o
Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IRENE STURION SANDALO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 94 anos, filha
dos finados Sr. Jose Sturion e
da Sra. Luiza Mezaloni, era viúva do Sr. Oscar Sandalo; deixa
os filhos: Odair Sandalo, casado com a Sra. Sandra Regina
Volpato da Rosa Sandalo; Moa-

cir Sandalo, casado com a Sra.
Sandra Biazoli Nogueira Sandalo, ambos falecidos; Jair Sandalo, já falecido, deixando viúva
a Sra. Adriana Toledo Sandalo
e Celina Conceição Sandalo
Packer, já falecida, deixando viúvo o Sr. Carlos Roberto Packer.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade,
sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo
Unidas Funerais.
SRA. MARIA AUREA CANALE
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. João Canale e da
Sra. Lucia Ferezini Canale; deixa os filhos: Ricardo Canale
Gandelin, casado com a Sra.
Vania Maria Brioschi Gandelin;
Cesar Canale Gandelin, casado com a Sra. Iara Donizeth de
Souza Gandelin e Mariely Canale Gandelin Vitti, casada com o
Sr. Felipe Eugenio Vitti. Deixa
netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. VICTOR CAMARGO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados
Sr. Antonio Camargo e da Sra.

Joana Domingues Camargo,
era casado com a Sra. Maria de
Fatima Barbosa Pinto Camargo; deixa os filhos: Angela Aparecida Camargo, casada com o
Sr. Claudecir Abreu; Ana Maria
Camargo, casada com o Sr.
Edilson Brito; Luciana Aparecida Camargo da Silva, casada
com o Sr. Helio da Silva Junior;
Victor Alexandre Camargo; Fabio Henrique Camargo, casado
com a Sra. Cintia Silveira Camargo; Andre Luis Camargo,
casado com a Sra. Patricia Camargo e Geison Rodrigo Camargo. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SILVANA MARIA MOREIRA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos
finados Sr. Lindolfo Teodoro
Moreira e da Sra. Ana dos Santos Moreira; deixa a filha: Dulce
Ligia dos Santos. Deixa netas,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
10h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DIVINA ELSA DE SOUSA
CANTAGALLO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72

anos, filha dos finados Sr. Alcidino de Sousa e da Sra. Lourdes Teixeira de Sousa, era casada com o Sr. Antonio Carlos
Cantagallo; deixa os filhos: Fabrizzio de Sousa Cantagallo,
casado com a Sra. Maira Peci
Gomes Conti e Felipe de Sousa Cantagallo, casado com a
Sra. Camila Campos Cantagallo. Deixa netos, demais familiares e amigos. O Velório
ocorreu ontem das 09h00 às
14h00 na sala “Diamante” do
Memorial Metropolitano de Piracicaba”, seguindo o féretro para
a realização da Cerimônia de
Homenagens Póstumas às
14h15 no “Salão Nobre” do
mesmo local. À família e amigos enlutados os sentimentos
de pesar da Abil Grupo Unidas.
SRA. CLARICE PEREIRA NUNES faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha
do Sr. Sebastião Pereira Nunes, já falecido e da Sra. Luzia Maria de Souza; deixa o
filho: Deivid Pereira Nunes.
Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas.
SR. EURIDES GREGORIO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos finados Sr. Guilherme Gregorio e da Sra. Ana Maria Gregorio, era casado com a Sra.

Elazir Basso Gregorio; deixa
os filhos: Marcelo Henrique
Gregorio; Cesar Alexandre
Gregorio, casado com a Sra.
Tatiane Rodrigues da Silva
Gregorio e Rafael Gustavo
Gregorio. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro
às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
SR. JUDAS TADEU DE SOUSA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 61 anos, filho dos finados Sr. Manoel Brasilio de Sousa e da Sra. Antonia Marques
de Sousa. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 16h00 às 18h00
na sala “Esmeralda” do Memorial Metropolitano de Piracicaba”, seguindo o féretro para a
realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas às 18h15
no “Salão Nobre” do mesmo
local. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LOURDES CHIMENTI faleceu ontem, na cidade de São
Pedro – SP, contava 75 anos,
filha dos finados Sr. Rinaldo
Chimenti e da Sra. Judite Martinuzzo Chimenti; deixa os filhos:
Marcelo Salviato; Daniela Salviato e Rodrigo Salviato, casado
com a Sra. Thais Salviato. Deixa netos, demais familiares e

amigos. Sua Cerimônia de Homenagens Póstumas foi realizada ontem às 19h00 no “Salão Nobre” no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LOURDES CHIMENTI Faleceu ontem, na cidade de São
Pedro – SP, contava 75 anos,
filha dos finados Sr. Rinaldo
Chimenti e da Sra. Judite Martinuzzo Chimenti; deixa os filhos:
Marcelo Salviatto; Daniela Salviatto e Rodrigo Salviatto, casado com a Sra. Thais Salviatto.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Homenagens Póstumas foi realizada ontem às 19h00 no “Salão Nobre” no Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
PEDRO MANOEL BARBOSA
BULDRINI faleceu ontem, nesta
cidade, contava 37 anos, filho
do Sr. Nelson Jose Buldrini, já
falecido e da Sra. Sidineia Martins Barbosa, era casado com
a Sra. Vanessa Lidiane da Silva; deixa os filhos: Miguel Henrique Buldrini e Manoella Barbosa Buldrini. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da
sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

FALECIMENTOS
SR. JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO faleceu dia 22 pp,
nesta cidade, contava 83 anos
de idade, era casado com a
Sra. Maria de Jesus Nascimento, filho dos finados Sr. Joaquim
Antonio do Nascimento e da
Sra. Elvira Inacia da Conceição,
deixa os filhos: Francisco Antonio do Nascimento, Fatima Alves do Nascimento, Fernando
Alves de Souza, Maria do Socorro Alves de Souza, José Alves
de Souza, Geralda Alves de
Souza e Antonio Alves de Souza; deixa netos e bisnetos demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia
23 pp, tendo saído o féretro às
10:30hs do Velório Vila Rezende, Sala 1, para o Cemitério
Municipal Vila Rezende. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. LEANDRO OLIVEIRA faleceu dia 23 pp nesta cidade, contava 39 anos, filho dos finados
Sr. Luiz Antonio de Oliveira Netto, e da Sra. Victalina Ferreira
de França Oliveira; deixou os filhos: Leonardo, Nicole, Bianca
e Samuel, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 23 pp, tendo saído o féretro às 17:00hs, do Velório de Vila Rezende, sala
01, para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. A família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SRA. MARIA DE LOURDES DE
ALMEIDA PEDROSO faleceu dia
23 pp nesta cidade, contava 89
anos, era viúva do Sr. Sergio
Antonio de Oliveira Pedroso, filha dos finados Sr. Mario de Almeida e da Sra. Maria Alice Valente de Almeida; deixou os filhos: Sergio Luis de Almeida
Pedroso, João Carlos de Almeida Pedroso, já falecido, Renato
de Almeida Pedroso, Zuleica
Maria de Almeida Pedroso. Deixou netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 23 pp, tendo
saído o féretro às 14:00 hs,
do Velório da Saudade, Sala
05, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. JOSÉ ANTONIO MACHADO
FILHO faleceu anteontem nesta cidade, contava 82 anos, casado com Sra. Clotilde Martiniano Machado, filho dos finados
Sr. José Antonio Machado e da
Sra. Maria Augusta de Rezende; deixa os filhos: Marcelo de
Assis Machado casado com Maria Renata Cunha Costa e Marcia Aparecida Machado Lopes

falecida. Deixa 06 netos demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 16:30
hs, do Velório Parque da Ressurreição, sala B, para o Cemitério Parque da Ressurreição.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA ALICE DA SILVA JUNQUEIRA faleceu anteontem nesta cidade, contava 94 anos. Era viúva do Sr. Pedro Junqueira de
Castro, Filha do Sr. Antonio da
Silva e da Sra Maria Correa da
Silva; deixa as filhas: Vera Alice Castro e Aure Luce de
Castro Bontolsi casada com
Renato Bontolsi. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, saindo o féretro às 14:00 hs, do Velório
Parque da Ressurreição,
sala A, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR MARIO GAMBAROTTO faleceu dia 23 pp nesta cidade, contava 92 anos. Era viúvo da Sra
Teresa de Jesus Betin Gambarotto, filho do Sr. João Gambarotto e da Sra Lucia Avi; deixa os
filhos Geraldo Aparecido Gambarotto e Elza Aparecida Gambarotto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 09:00 hs, do
Velório Municipal de Cordeiropolis, para o Cemitério Municipal de Cordeirópolis. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARLENE POLONIO FRANCISCO faleceu anteoantem
nesta cidade, contava 63 anos.
Era casada com Sr. Anselmo
Carlos Brandão Francisco, filha
Sr. Arlindo Polonio e Sra Aparecida de Paiva Polonio; deixa os
filhos: Diogo Polonio Francisco casado com Paola Sell do
Nascimento Polonio e Daniel
Polonio Francisco. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às
17:00hs do Velório da Saudade, sala 07, para o Cemitério
Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. PLINIO CARDOSO DE CASTRO faleceu anteontem nesta
cidade, contava 87 anos, era
casado com Sra. Benedita Fermino Cardoso, filho dos finados
Sr. Antonio Cardoso de Godoy e
Sra Antonia Aranha de Castro;

deixa os filhos: Ediz Maria de
Castro Silva, falecida, Jair Cardoso de Castro, falecido, Nelson Cardoso de Castro casado com Marli, Cleusa Maria Cardoso de Castro casada com
Claudemir, Osmir Cardoso de
Castro casado com Magali e
Maria Rosinei Cardoso de Castro casada com Rodrigo. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e a m i g o s . S e u
sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féret r o à s 1 6 : 0 0 h s d o Ve l ó r i o
Vila Rezende, sala 2, para
o Cemitério Municipal da
Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. SEBASTIÃO FRANCISCO
TEIXEIRA DA CRUZ faleceu ontem nesta cidade, contava com
69 anos, era casado com Sra.
Adalgiza Aparecida Rozzate, filho dos finados Sr. Venancio
Teixeira da Cruz e da Sra. Aparecida Andresa de Paula; deixa
os filhos: Fernanda da Cruz Pissocaro casada com Leandro
Pissocaro; Flavia da Cruz Lisboa casada com Fabio Lisboa;
Albert Teixeira da Cruz casado
com Amanda Preté; os netos:
João Vitor; Enzo e Maria Rita,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17:00 do Velório Municipal de
Vila Rezende Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Á
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Grupo Bom Jesus Funerais.
PASTOR GERALDO ALVES DA
SILVA faleceu anteontem nesta
cidade, contava 83 anos, era
casado com Sra. Alice de Toledo Silva, filho dos finados Sr.
João Alves da Silva e Sra. Ana
Guidolim; deixa os filhos: Dorival Aparecido Alves da Silva casado com Geceli, Gilberto Aparecido Alves da Silva casado
com Adriana, Reginaldo de Jesus Alves da Silva casado com
Domingas, Geraldo José Alves
da Silva, Reinaldo Benedito Aqlves da Silva casado com Gelcelene, Ezequieu Henrique Alves da Silva, Josias Alves da
Silva, Ana Alice Alves da Silva,
Lúcia Cristina Silva Maia casada com Valdecir, Maria Madalena Alves da Silva, Marta de Jesus Alves da Silva, Claúdia Nazaré Alves Bonatto casada com
Marcos Bonatto e Elda Marli Alves da Silva, falecida. Deixa vinte e dois netos, sete bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
13:00hs da Primeira Igreja
Evangélica Assembléia de

Deus Ministério São Pedro, seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
MENINA. ALICE MAC FADDEN
MORAES faleceu anteontem
nesta cidade, contava com 4
anos. Era filha do Sr. Danilo
Roberto de Moraes e da Sra.
Mary Ellen Mac Fadden Moraes.
Deixa a irmã: Valentina Mac Fadden Moraes. Deixa ainda avó
e demais familiares. O velório
ocorreu ontem na sala Rubi do
Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro
para a realização da Cerimonia
de Homenagens Póstumas, no
Salão Nobre as 12:00hs. Á família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ VICENTE SILVÉRIO
faleceu ontem nesta cidade,
contava 86 anos, era casado
com Sra. Maria Theresa Silvério, filho dos finados Sr. Isidoro Vicente Silvério e da Sra.
Maria Rosa de Souza; deixa
os filhos: Marcelo Silvério
casado com Mirela Galesi
Silvério; Davi Silvério casado
com Lenise Aguiar L. Silvério;
Sueli Silvério; Alexandre Silvério e Arnaldo Silvério, deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, saindo o
féretro às 17:00 do Velório da

Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. ANTONIO TOMAZ DE JESUS
faleceu ontem nesta cidade,
contava 83 anos, filho dos finados Sr. Anisio Tomaz de Jesus
e Sra. Matilde Rodrigues de
Lima, era casado com a Sra.
Ercilia Soares de Jesus; deixa
os filhos: Vanderlei Tomaz de
Jesus casado com Denilse do
Carmo de Souza de Jesus. Marcio Tomaz de Jesus casado
com Fernanda Manoel Tomaz
de Jesus, Orlandir Tomaz de
Jesus, José Carlos Tomaz de
Jesus viúdo de Maria de Fátima, Marcelo Tomaz de Jesus
casado com Adriana Correia
Tomaz de Jesus, Solange Aparecida Schroder casada com
Sergio Ricardo Schroder, Sueli
Soares Arruda casada com Luiz
Aparecido Arruda e Marli Soares de Jesus viúva de Claudinei da Rocha. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro as
10:00 hs, do Velório Municipal
da Vila Rezende – Sala 1 para a
referida necrópole. À familia e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA APPARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS faleceu
ontem nesta cidade, contava 93

anos, filha dos finados Sr. Antonio Ramires Hernandes e Sra.
Joanna Hernandes, era viúva do
Sr. Julio Francisco dos Santos;
deixa os filhos: José Maria dos
Santos casado com Lucinete,
Derli Francisco dos Santos viúvo de Cecília, Cicero dos Santos casado com Angela, Isaias
Francisco dos Santos casado
com Claudia, Nilson Francisco
dos Santos, Elias Francisco
dos Santos, Jandira Francisco
dos Santos e Marli Francisco
dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. O
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro as 10:00
hs, do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 3 para a referida necrópole. À familia e amigos enlutados os sentimentos
de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. INES MARLI SILVA faleceu
ontem nesta cidade, contava 85
anos, filha dos finad o s S r.
Luiz Bento e Sra. Palmira
de Moraes Bento, era viúva
do Sr. Alvaro Silva; deixa os
filhos: Rosemary Pinto de
Moraes e Silva e Renato
Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de
Homenagens Póstumas foi
realizada ontem às 20:00
no Memorial Metropolitano
de Piracicaba. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
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