EDUCADORA
A Rádio Educadora completou ontem (01) mais um aniversário e, sob o comando do radialista e empresário Jairinho Mattos, tem uma das melhores programações do rádio piracicabano,
ao lado de seus vários comentaristas e responsáveis por ótimos
programas. O Capiau gosta muito
do bate papo dos Comentaristas,
ao meio dia, e por ali correm bastidores diversos da política local.
ANIVERSÁRIO — I
A Tribuna Piracicabana recebeu vários cumprimentos ontem
pelos 48 anos de circulação, destacando-se ofício especial da deputada estadual Maria Isabel de
Azevedo Noronha, a Professora
Bebel (PT), pelo qual agradecemos. Bebel é candidata à reeleição ao Palácio Nove de Julho.
Edição: 16 páginas

Isabela Borghese/CCS

ANIVERSÁRIO — II
O deputado estadual Alex de
Madureira (PL) telefonou à direção de A Tribuna Piracicabana pelos 48 anos, e pediu para
dar um recado a este Capiau.
Que ele é o Batman e o vereador
Paulo Campos é o Robin. Recado dado. Eles disputam uma
cadeira na Alesp e outra na Câmara Federal, respectivamente.
ANIVERSÁRIO — III
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), em mensagem pelo WhatsApp, enaltece este jornal, manda um abraço para o Capiau, e
reafirma sua admiração pelo jornalismo plural que desenvolve,
dando espaço para todos, e servindo à comunidade. Gratidão.
ESTÁGIO
A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba)
está com vaga de estágio para
o setor de administração. Interessados devem enviar currículo para o e-mail
rh.emdhap@emdhap.sp.gov.br
até dia 5/08. Para a vaga é
necessário que o candidato
esteja cursando graduação
em Administração ou áreas
afins, tenha boa redação e
domínio do Pacote MS Office.

Davi Negri

DECOLA PIRA
Reforma vai criar a Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial, além da Ouvidoria
e Corregedoria; evento contou com a presença do governador do Estado Rodrigo Garcia. A12

Piracicaba confirma primeiro
caso de varíola dos macacos
Paciente é um homem de 38 anos, sem histórico de viagem ao exterior,
que já está sendo tratado e acompanhado pela Secretaria de Saúde

ACERVO RESGATA BICENTENÁRIO
A Câmara Municipal lançou
ontem, 1o, uma coleção digital no sistema Atom composta por 34 fotografias das
festividades do bicentenário
da cidade, celebrado em 1º
de agosto de 1967. A chefe
do setor, Giovanna Calabria,
disse que o levantamento
histórico e a identificação das
personalidades retratadas no
acervo contaram com o apoio

do ex-vereador Antonio Messias Galdino, que foi presidente da Câmara de 1975 a
1977. As fotos mostram todos os eventos da comemoração ao aniversário da cidade. Na época, o prefeito era
Luciano Guidotti e o presidente da Câmara era Francisco Antônio Coelho, este último que dá nome ao atual plenário do Poder Legislativo. A4

No fim de semana foi confirmado o primeiro caso da
Monkeypox (MPXV), conhecida
como varíola dos macacos, em Piracicaba. A informação foi divulgada pelo governo do estado de
São Paulo e confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS). O paciente é um homem
de 38 anos, residente na cidade,
sem histórico de viagem ao exterior. O paciente já foi notificado e
tem o tratamento acompanhado
pelo Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas). No momento,

a cidade tem um caso suspeito
para a doença em investigação. A
Pasta reforça que o vírus da
Monkeypox faz parte da mesma
família da varíola e é importante
lembrar que o atual surto não tem
a participação de macacos na
transmissão para seres humanos.
“A transmissão ocorre entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato
íntimo e sexual”, explica o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
CUIDADOS — Para se
prevenir da Monkeypox é neces-

Divulgação

sário tomar alguns cuidados
muito importantes, como evitar
contato íntimo ou sexual com
pessoas que tenham lesões na
pele; evitar beijar, abraçar ou
fazer sexo com alguém com a
doença; fazer a higienização das
mãos com água e sabão e uso de
álcool em gel; não compartilhar
roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou
brinquedos sexuais; fazer o uso
de máscaras, protegendo contra
gotículas e saliva, entre casos
confirmados e contactantes.

SINTOMAS — O principal
sintoma é o surgimento de lesões
parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto,
dentro da boca ou em outras
partes do corpo, como mãos, pés,
peito, genitais ou ânus; caroço
no pescoço, axila e virilhas; febre; dor de cabeça; calafrios;
cansaço; e dores musculares.
Outras informações sobre a doença podem ser obtidas diretamente no Cedic, à rua do Trabalho, 634, Vila Independência, ou
pelo telefone (19) 3437-7800.

Isabela Borghese/CCS

PASSEIO CICLÍSTICO
Marcando o início da programação de
aniversário de 255 anos de Piracicaba,
domingo (31), ocorreu o segundo passeio ciclístico da campanha Lonjura que
Salva Vidas, pro-movida pela Prefeitura, por meio Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran). A ação, que foi organizada pelo Bike Hotel, contou com cerca
de 100 participantes, entre adultos e crianças. CAMPANHA — A campanha Lonjura que Salva Vidas foi lançada em
maio, durante o movimento Maio Amarelo, e é voltada para conscientizar a todos no trânsito sobre a distância de 1,5
metro durante ultrapassa-gem de ciclistas. “Promover a segurança dos ciclistas é sinônimo de tornar nosso trânsito
mais responsável e mais humano, por
isso convidamos a todos para que participem dos próximos passeios ciclísticos, que devem ocorrer todo último domingo de cada mês”, afirma Jane Franco de Oliveira, titular da Semuttran.

PRÉ-CANDIDATOS
Os pré-candidatos a deputados Alex Madureira (a estadual do PL) e Paulo Campos (a federal do Podemos)
estiveram domingo na decisão de mais um campeo-

nato várzeano, quando o
Vila Fátima derrotou o Movo
Horizonte por 2 a 0, sagrando se campeão, recebendo
o troféu das mãos do deputado e atual vereador.

Bebel, no TJSP, quer atenuar
impacto na extinção de varas

Davi Negri

Divulgação

A deputada Professora Bebel que se reuniu com o presidente
do Tribunal de Justiça, Ricardo Mair Anafe,preocupada
com o prejuízo que a extinção de varas poderia provocar

A deputada estadual Professora Bebel (PT) se reuniu
com o presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP), desembargador
Ricardo Mair Anafe, na última

sexta-feira, 29 de julho, na tentativa de atenuar os impactos
com a extinção das varas da
UPEFAZ, que são especializadas no pagamento de precatórios no Estado de São Paulo. A3

CAMPEÃO DE CANDIDATURAS
Wilson Trindade, agora pelo
Prós, é candidato a deputado
federal, e já foi candidato a
prefeito em Piracicaba por cinco vezes. Na foto, com líderes
da legenda, sábado — à direita, Adriano Silva, secretário

estadual, e à direita, Willame
Cavalcante, presidente do
Pros no Estado de São Paulo
—, no Ginásio do Ibirapuera,
durante a convenção que homologou as candidaturas
nas eleições de outubro.
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"In Extremis"

“Arthur, o Miúdo”
Cecílio Elias Netto

D

esgraçadamente, para
este sofrido
mas admirável país,
está na Informação
um dos nossos mais
graves problemas.
Pois, justo na denominada Era da Informação – com espantosos recursos da internet – deparamos com
o brutal contraste entre os poucos bem informados e os milhões
de brasileiros manipulados por
má ou ausência de informação.
E esta é essencial na vida das
pessoas e da comunidade.
À guisa de exemplo, recorro-me, apenas, ao básico: se não
sei onde fica um lugar para onde
quero me dirigir, informo-me a
respeito dele. Fui orientado. Educar é informar; recorrer a um
profissional de medicina é, também, informar-se; jornalismo é,
basicamente, a ciência e a arte de
informar. Depende, obviamente,
da credibilidade do informante.
Na minha experiência também de leitor – e ainda o sou –
acompanho o desenvolvimento
dos principais meios de comunicação nacionais. E também, dentro de minhas limitações, de alguns internacionais. Espanto-me
com a verdadeira disputa, entre
eles, para transmitir a informação mais clara. E enojo-me ao ver
como, também entre eles, há farsas, más intenções, engodos. No
entanto, nessa guerra também
ideológica, há que se reconhecer
os mais responsáveis, mesmo que
se discorde de posições políticoideológicas. Em meu entender, os
veículos têm, sim, que opinar,
especialmente no atual universo
das chamadas redes sociais. Ora,
objetiva tem que ser a informação da notícia. No entanto, opinião – com seus argumentos lógicos – pertence à dimensão da
subjetividade, da escolha.
Entre algumas das melhores revistas nacionais, considero especialíssima a “Piauí”. Há
quem a considere “comunista”,
superada linguagem de décadas
passadas, ainda durante a
Guerra Fria. “Piauí” foi fundada e ainda é presidida por João
Moreira Salles. Quem é ele? João
e seu irmão, o cineasta Walter
Moreira Salles, são herdeiros do
banco Moreira Salles, do qual
se originou o Unibanco, atualmente, Itaú-Unibanco, o maior
complexo bancário latino-americano. Logo, João Moreira Salles e “Piauí” são comunistas da

gema, “de nascença”.
Estupidez, pois, é o
que não nos falta.
Pois bem. “Piauí”
é outra das publicações que não chegam
ao alcance da esmagadora maioria da população. Pode-se afirmar estar dirigida ao
que qualificamos
como elites brasileiras, econômicas, intelectuais, culturais. Sua
última edição – a de junho, número 189 – circula com 34.350
exemplares. Para todo o Brasil.
Se cada exemplar tiver, como
média, 10 leitores, serão supostos 343.500 os que serão por ela
informados. Num universo de
mais de 156 milhões de eleitores
ao próximo pleito de outubro!

Quem tiver
um mínimo de
preocupação com
este país em
estado de
degradação pode
se informar
buscando na
internet
Afinal – pergunto-me também a mim mesmo – o que estou
querendo dizer com essa reflexão? De minha indignação, de
meu dolorido sentimento de pesar diante da desinformação
talvez metódica a que está, até
aqui, condenado o povo brasileiro. E dor, também, pela displicência das tais elites que deveriam – antes de participar da
discussão política – estar mais
bem e solidamente informadas.
Um pequeno, mas perigoso
exemplo: quem é Arthur Lira, o
alagoano que preside a Câmara
Federal, cúmplice de Bolsonaro?
“Piauí” já revelou a perniciosa
personalidade em sua edição de
dezembro de 2021. O título da
aterradora reportagem: “Arthur, o Miúdo”. A história desse inacreditável mandante na
República é, simplesmente, de
filme policial. E não foi absolutamente contestada em nenhum
de seus horrendos detalhes.
Quem tiver um mínimo de
preocupação com este país em
estado de degradação pode se
informar buscando na internet. Está lá. Para estarrecer.
Informar-se ou calar-se.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Fiança exige anuência
do cônjuge

A

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu que é necessária a autorização do cônjuge, para ser fiador, sob pena
de invalidade da garantia.
Segundo o Colegiado, o
fato de o fiador prestar fiança,
na condição de comerciante ou
empresário, é irrelevante, pois
deve prevalecer a proteção à segurança econômica familiar.
No recurso, alegou o credor que o cônjuge pode atuar
na sua profissão e prestar fiança, sem a necessidade de
outorga conjugal, conforme os
artigos 1642, inciso I, em 1647,
inciso III, do Código Civil.
De acordo com os autos,
um correntista, teve valores
penhorados, na conta bancá-

ria, em razão de execução movida contra a esposa, na condição de fiadora de contrato de
aluguel da própria empresa.
Para o relator do recurso,
no STJ, a falta de autorização
conjugal, pode provocar a anulação do negócio, por iniciativa
do outro cônjuge, independentemente, da qualidade de empresário e fiador, por que, embora possa prejudicar o dinamismo das relações comerciais,
essa autorização é exigida pela
legislação civil, que protege o
patrimônio comum do casal.
———
Frederico Alberto Blaauw, mestre em Direito Comercial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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O sonho político: Piracicaba como
o lugar do Direito e da Justiça
Adelino Francisco
de Oliveira

N

a celebração
dos 255 anos
de Piracicaba,
guardamos ainda a
utopia política de
uma cidade que se levanta como o lugar
do direito e da justiça, compondo um tempo futuro de democracia e de realização universal dos direitos de cidadania. Que Piracicaba seja
esse território dos sonhos, capaz de desperta múltiplos encantos, tanto por sua geografia,
suas colinas e o rio, quanto por
sua história, cheia de memórias, por sua cultura pujante e
pela generosidade de seu povo.
Celebrar aniversário é sempre uma oportunidade de rever escolhas e se reconstruir.
Voltar os olhos para o passado, em um movimento de avaliação e autocrítica, ponderando sobre os acertos e os equívocos cometidos. Projetar o olhar
para frente, perspectivando
novas possibilidades para um
futuro bem mais promissor.
Compreender o passado é chave para se construir um futuro

comprometido com a
justiça e com o direito,
em uma cidade atenta
aos direitos humanos e
que cuida da natureza.
História, memória
e identidade! Na comemoração de seus 255
anos Piracicaba ainda
precisa se reconciliar
com sua verdadeira
história, reconhecendo-se em
uma identidade miscigenada e
sincrética, sem medo de enxergar seu reflexo que espelha indígenas, negrose europeus. A
visão de uma cidade plural,
que preserva o meio ambiente,
aberta a toda expressão de diversidade eprofundamente democrática, forjada a partir do
encontro de tantos povos – indígenas, africanos e europeus
–, deve acalentar os projetos
de futuro para Piracicaba.
O rosto do povo e sua cultura pujante! Festejar o aniversário de uma Piracicaba profunda,
que resiste a um perverso processo histórico, queinsiste em invisibilizar, nas comunidades periféricas, a sua identidade mais
genuinamente brasileira. Uma Piracicaba na qual pulsa a força das
tradições culturais populares,

Celebrar
aniversário é
sempre uma
oportunidade de
rever escolhas e
se reconstruir
com seus ritmos, sabores, devoções e sincretismos. É tempo de
recuperar e dar voz a essa Piracicaba que reflete a beleza de tantos
rostos, tantos tons de pele, oriundos de todas as regiões do país.
O direito à cidade! Enquanto a cidade não se reconhecer a
partir de sua plena pluralidade,
relegando à sombra sua identidade mais profunda, popular e
genuína, não conseguirá percorrer o caminho de integração tão
urgente e necessário. Na dinâmica de uma democracia participativa, as contradições sociais
devem ser expostas e enfrentadas com transparência. A reprodução de uma lógica de exclusão e negação identitária produzirá a intensificação das desigualdades sociais e maior desagregação no tecido social.
Naperspectiva de comemorar o seu aniversário, a cidade
precisa olhar para o seu passado, com o senso crítico de justi-

ça, reconhecendo tantos apagamentos de uma história que
buscou excluir etnias e povos e
também promoveu a degradação
da natureza, dando vazão para
uma limitada visão de progresso. Voltar os olhos para o futuro, na disposição de construir um
projeto de cidade capaz de integrar as pessoas e a natureza,
contemplando as dimensões de
uma justiça social e ambiental.
Espaço da democracia e da
cidadania! A memória histórica constitui dimensão fundamental para o desenvolvimento das sociedades.Conhecer o
passado, entendendo seus
avanços, limites e contradições,
descortina-se como condição
necessária para a construção de
um futuro como superação.A
cidade de Piracicaba, no dia 1
de agosto, celebra seus 255 anos.
Que a data festiva possa ser
também um motivo de reinvenção da cidade, assumindo o
compromisso de implementar,
localmente,a democracia mais
plena, resguardando a todos e
todas os direitos de cidadania.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor;
@profadelino13

IHGP – 55 anos
Valdiza Maria Capranico

E

ra o ano de 1967... nossa
cidade completava 200
anos de fundação!!! Muitas comemorações ... festejos
em vários locais da cidade...
E, nesse ambiente festivo,
alguns piracicabanos, preocupados em contar nossa história, preservá-la às gerações
futuras, decidem criar um espaço onde todos pudessem conhecer, acompanhar e participar de acontecimentos marcantes de nossa cidade.
Assim nasceu o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba...
nosso IHGP!!! Há 55 anos!!!
Hoje, abriga um acervo
precioso, em jornais, revistas,

livros... Tornou-se uma referência aos pesquisadores, não
apenas de nossa cidade, mas, é
para grande orgulho nosso, centro de pesquisa internacional!
Hoje, com o advento da Internet, nossas páginas são acessadas em vários países! E, nossa
história é assim, conhecida e reconhecida internacionalmente!
Não poderíamos deixar de
render nossas homenagens aos
seus fundadores – que, com muito amor, respeito, entregaram a
cidade uma semente, cujos frutos não deixaram de crescer...
E, aos piracicabanos, fundadores e membros da 1° Diretoria do IHGP, rendemos nossas homenagens: Edmar José
Kiehl, Acary de Oliveira Men-

Parabéns, IHGP!
Que possamos
continuar
continuar,, com
orgulho, amor e
respeito, sermos
os guardiões,
os divulgadores
de nossa
história, nosso
desenvolvimento
des, Flavio Toledo Piza, Arquimedes Dutra, Jair Toledo Veiga, Walter Ramos Jardim, Frederico Alberto Blaaw, Francisco Silva Caldeira, Leandro Guerrini, Joaquim do Marco, Antonios Messias Galdino e Marly

Therezinha Germano Perecin.
Antonio Messias Galdino
e Marly Terezinha Germano
Perecin, ainda atuantes e
nossos colaboradores! Grande honra para o IHGP!
Depois deles, grandes nomes também administraram
nosso IHGP – Todos, a seu
modo, com grande dedicação,
respeito e amor, deixaram suas
marcas em nossa história!
Parabéns, IHGP! Que
possamos continuar, com orgulho, amor e respeito, sermos os guardiões, os divulgadores de nossa história,
nosso desenvolvimento.
———
Valdiza Maria Capranico,
vice-presidente do IHGP

Minha relação com Piracicaba
Vicentinho

M

eu primeiro
contato com a
cidade de Piracicaba aconteceu no
4º Congresso dos Metalúrgicos, que estava
marcado para ocorrer
em dois fins de semana
de julho de 1983, no
campus da Unimep. Foi quando,
no primeiro fim de semana, a categoria decidiu pela Greve da Solidariedade, em apoio aos petroleiros que passavam por momentos
muito difíceis durante aquele momento. Foi então que a Ditadura
Militar interviu no sindicato, destituindo toda a diretoria da qual
eu fazia parte na condição de vicepresidente. Portanto, a segunda
parte do congresso jamais ocorreu.
Nunca me esquecerei deste evento
marcante de minha trajetória política, que teve Piracicaba como sede.
Por óbvio, possuo outras muitas histórias com esta terra, a maioria das quais um tanto mais agradável. Como por exemplo as muitas visitas que realizei a cidade
durante a gestão memorável do
grandissíssimo prefeito José Machado, que sempre me recebera tão
fraternalmente. Ou pelas visitas a
tia de minha esposa Roseli, Fátima, que considero também minha

tia de consideração e reside Piracicaba há muitos anos. Uma pessoa
muito acolhedora e
atenciosa, como é praxe
aos piracicabanos.
Mais recentemente,
ao reencontrar Vicente
Souza Duarte, o querido Zoinho, lendária liderança do movimento
sindical do ABC e também da região de Piracicaba, que é atualmente conselheiro de meu mandato, como também pela amizade
desenvolvida com a estimada Deputada Estadual Professora Bebel,
liderança histórica dos professores e sindicalista aguerrida com
trajetória incontestável pela Apeoesp, além de reconhecida militante do Partido dos Trabalhadores,
que realiza senão um dos maiores
mandatos populares já vistos na
história Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. Através deles, viabilizei mais de 1,2 milhão
de reais em verbas parlamentares
para o município, que foram destinados integralmente para a
saúde. Seria injusto não citar
aqui um dos maiores jornalistas
de Piracicaba, que conquista a
cada dia mais leitores com sua
postura ética e com seu jornalismo
democrático e fiel aos fatos, meu
querido amigo Evaldo Vicente.

Piracicaba,
parabéns;
piracicabanos,
contem comigo
Piracicaba celebra neste primeiro de agosto seu aniversário de
número 255. Este município pujante, esbelto e trabalhador dispensa maiores comentários. “Audax in intellectu et in labore” diz o
lema da cidade, e como é audaciosa no intelecto, nos legando políticos, artistas, escritores e cientistas do mais alto gabarito. E como
é audaciosa no trabalho, com sua
economia diversificada e sólida,
que por vezes precisou se reinventar ao longo de sua história
para se tornar o que é hoje.
Neste dia primeiro, quero
atentar ao maior patrimônio deste município bicentenário, emancipado há mais de 200 anos. E não
estou aqui me referindo aos monumentos tão belos, como o Engenho Central ou a Catedral de Santo Antônio, ou aos predicados naturais, como seu rio sinuoso, cujas quedas d’água sempre encantaram os viajantes. Nem mesmo
quero dizer de suas grandes instituições ensino, reconhecidamente
brilhantes, como a Esalq/USP ou
citar seus grandes artistas, ou seus
influentes políticos e empreende-

dores. Quero, nesta data, saudar
o povo piracicabano. Reconhecidamente tradicional, trabalhador,
inventivo e carismático. De pronúncia e sotaques tão peculiares.
De orgulho e coragem indissociáveis. De caráter e de fé incontestáveis. Parabéns a Piracicaba e aqueles que a tornam tão especial, os
piracicabanos e piracicabanas.
Eu, Vicentinho, pré-candidato a deputado federal, tenho orgulho em poder fazer parte dessa
história e estarei, se eleito, à disposição desta cidade para construção de uma Piracicaba cada vez
mais próspera, inclusiva e altiva,
cuja liderança naturalmente exercida em sua região metropolitana
seja fortalecida através de projetos concretos de expansão econômica, geração de empregos formais, inclusão social, segurança
púbica, saúde universal de qualidade, educação pública de qualidade e desenvolvimento tecnológico, além de proteção ambiental e segurança alimentar. Viva
Piracicaba, contem comigo.
———
Vicentinho, pré-candidato a deputado federal
(PT-SP) – (OBS: por
problema técnico, artigo sai hoje, mas seria
para a edição de domingo. Nota da direção)
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APENAS DOIS
CANDIDATOS
COM CHANCES
Sexta-feira, 5 de agosto, termina o prazo para as convenções definirem candidaturas e
coligações para as eleições de
outubro. Nenhuma novidade:
Bolsonaro e Lula vão disputar a
Presidência da República. E, a
terceira via? Vários nomes surgiram, no entanto, nenhum foi
abraçado. Sérgio Moro, Ciro,
Tebet, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite, João Dória, Mandeta,
e outros, porém, todos se perderam na dura caminhada
rumo ao Palácio do Planalto. Você

vai decidir. Não é difícil, contudo, poucos se preocupam com
proposta, seriedade e trabalho.
Mas, não percamos a esperança.

ANIVERSÁRIO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) comemorou 162 anos de
existência. Data em que se celebra também o Dia do Agricultor.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos
Montes, agradeceu o trabalho e
dedicação dos servidores, que
executam com profissionalismo a
missão do Ministério, de promover a transformação e valorização da agropecuária nacional.

com a participação do presidente
da CropLife Brasil, Christian Lohbauer, e do presidente do Instituto Nova Era, Vinicius Biagi.

VALIDADE
Foi publicada a Portaria nº
458 que dispensa a obrigatoriedade da indicação do prazo de
validade em vegetais frescos embalados. O secretário de Defesa
Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal, explica que a medida é importante no combate ao
desperdício de alimentos, pois
anualmente toneladas de frutas
são perdidas no Brasil em razão
da expiração do prazo de validade, sem que, no entanto, estejam
impróprias para o consumo...
VISUAL
“A validade afixada nas
embalagens não guardava relação com a qualidade do produto, uma vez que o próprio
consumidor é capaz de observar se um produto hortícola
está apto ou não ao consumo
apenas pelo aspecto visual”,
disse Leal. Ao comprar vegetais
frescos, o consumidor consegue
identificar se estão podres, murchos ou com odor, ou seja, se
não estão bons para consumo.
AGRONEGÓCIO
Aconteceu em São Paulo, a
quinta edição do Global Agribusiness Forum (GAF), um dos
principais eventos mundiais de
agronegócio, que ocorre bianualmente. Um dos temas é a adoção de práticas sustentáveis pelo
setor agropecuário, como a agricultura de baixo carbono. Ao
participar do evento, o ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos
Montes, destacou que os produtores rurais brasileiros já vêm
utilizando essas boas práticas e
existe o potencial de transformação de 60 a 70 milhões de
hectares de pastagens degradadas em áreas produtivas no país.
SUSTENTABILIDADE
O diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno
Lucchi, apresentou dados e iniciativas que reforçam a sustentabilidade do agro brasileiro no
Global Agribusiness Forum. Ele
foi um dos expositores no painel “O agro que produz e preserva”. O debate, mediado pelo
chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, contou

PONTO FINAL
Ontem, 1 de agosto, uma
data festiva. Piracicaba que eu
adoro tanto, chegou aos seus
255 anos. Parabéns também a
rádio Educadora (55 anos) e a
aguerrida e valorosa Tribuna
Piracicabana (48 anos). Abraços (e cumprimentos) ao comandante Evaldo Vicente, a
sra. Astir e a toda família, mais
funcionários e colaboradores.
Que o sucesso nunca pare.

MÉXICO
O vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e presidente
da Federação da Agricultura e
Pecuária da Paraíba (Faepa),
Mário Borba, se reuniu, com a
embaixadora do México no Brasil, Laura Esquivel, que assumiu o
posto em maio deste ano. No encontro, realizado na sede da Embaixada, em Brasília (DF), Borba
oficializou o convite à embaixadora para participar do 10º Congresso Internacional da Palma e Cochonilha, que será realizado no
Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, de 26 a 29 de setembro de 2022.
ENCONTRO NACIONAL
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
as Federações estaduais, sindicatos e associações do setor realizam, no dia 10 de agosto, em Brasília, o Encontro Nacional do Agro.
O evento tem 3.500 inscritos e irá
reunir, de forma presencial, no
Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília, representantes de sindicatos rurais de
todo o país, das Federações estaduais de agricultura e pecuária
e de associações do setor.
DIA DO AGRICULTOR
O Dia do Agricultor, comemorado neste 28 de julho, é uma
justa homenagem ao homem do
campo brasileiro, que vem demonstrando há décadas a sua
força e resiliência, mesmo nos
momentos mais difíceis da economia do País e do planeta. O
contingente de trabalhadores
rurais é de aproximadamente 18
milhões de pessoas, número 6,2%
maior que o registrado no mesmo período do ano passado,
apontou pesquisa do Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da
Esalq/USP, escreveu o Dr. Fábio de Salles Meirelles, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São
Paulo (FAESP), em sua mensagem ao Dia do Agricultor.
CANA
A moagem de cana na primeira quinzena de julho na região Centro-Sul atingiu 46,35
milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,48%
em relação à quantidade registrada no mesmo período do ano
passado, quando 46,12 milhões
de toneladas foram processadas. No acumulado da safra, a
moagem totalizou 233,96 milhões de toneladas ante 258,54
milhões de toneladas registradas em 2021 – queda de 9,51%.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Bebel intercede junto ao
TJSP na extinção de varas
No encontro, o presidente do TJSP confirmou a extinção da vara,
garantindo, no entanto, que a medida será feita com planejamento
Procurada por lideranças da
advocacia paulista, a deputada
estadual Professora Bebel (PT) intercedeu junto ao presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), desembargador Ricardo Mair Anafe, para
atenuar os impactos com a extinção das varas da UPEFAZ, que
são especializadas no pagamento
de precatórios no Estado de São
Paulo. No encontro, que aconteceu na tarde da última sexta (29)
o presidente do TJSP confirmou
a extinção da vara, garantindo,
no entanto, que a medida será
feita com planejamento e levando
em conta as preocupações de advogados e das partes, evitando
assim prejuízo tanto a esses profissionais como à população.
Para isso, conforme explicou
o presidente do Tribunal de Justiça à deputada Professora Bebel, os processos que hoje tramitam naquela vara permanecerão,
mas que não haverá o aumento
de processos na mesma situação.
O desembargador Ricardo Anafe explicou que as execuções serão tocadas nas próprias varas
em que o processo tramita na sua
fase de conhecimento, e que os
depósitos dos valores para os
credores, inclusive advogados
que tem valores de honorários
de sucumbência a receber, se-

Divulgação

Deputada estadual Bebel durante encontro com o presidente do TJSP, desembargador Ricardo Mair
Anafe, acompanhada por advogados e representantes de entidades do funcionalismo estadual

rão feitos diretamente pelo DEPRE, nas contas dos credores.
O presidente do Tribunal de
Justiça explicou ainda que, com a
extinção da UPEFAZ, serão criadas mais duas varas da fazenda
pública e haverá o remanejamento da totalidade dos funcionários
da vara extinta, em um total de
60, para as varas da fazenda pública, criando, assim, também com
essa medida, mais condições de
agilidade para o recebimento de
valores de precatórios para os credores deste crédito. “Recordo a

nossa luta pela não aprovação do
PL 899, que diminuiu o valor do
pequeno valor dos antigos R$ 33
mil para R$ 11 mil, e, mais recentemente, nossa luta para o provimento de cargos de serventuários
do Poder Judiciário. Justiça célere, bem equipada e organizada é
fundamental para o exercício da
cidadania e para a garantia de direitos”, diz a deputada Bebel, que
neste mandato já se reuniu em três
oportunidades com o presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo
para tratar de assuntos relaciona-

dos ao poder judiciário, visando
garantir tanto os direitos dos servidores do poder judiciário como a
garantia dos direitos da população.
Da reunião também participaram Aparecido Inácio Ferrari Medeiros, do Sindsaude e AFUSE, assim como Vitor Augusto Boari, presidente da Madeca, e Felippo Scolari Neto, presidente da Comissão
de Precatórios da OAB; Fábio Roberto Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo,
e Márcio Calheiros, coordenador do
departamento jurídico do CPP.

“RESPEITE A MINHA FÉ”

Deputada Bebel defende o respeito à
liberdade em lançamento de cartilha
Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel (PT) defendeu
o respeito à liberdade religiosa de todos, durante o lançamento da cartilha “Respeite a Minha Fé”, evento que
aconteceu na noite da última sexta (29), que reuniu
dezenas de religiosos de
matrizes africanas, sendo
marcado inclusive pela aprovação da criação da Associação de Matrizes Africanas
de Piracicaba. O lançamento da cartilha foi no New Life
Piracicaba By Atlântica e coordenado pela sacerdotisa e
fundadora da Associação de
Religiões de Comunidades
Tradicionais de Matrizes Africanas de Campinas e Região (ARMAC), a comendadora Edna Almeida Lorenço.
De acordo com Edna Almeida, que desenvolve trabalho
voltado a garantir o direito de
liberdade religiosa em todo
Estado de São Paulo, a cartilha, que contêm as diversas legislações, é voltada a
instrumentalizar o direito de
liberdade religiosa, esta
cartilha contêm as diversas
legislações que abordam os
“Direitos Regidos por Lei
Para os Religiosos de Ma-

triz Africana”. “Infelizmente, a
legislação de Piracicaba é
muito pobre, mas temos legislações estaduais e federais
que tratam do tema”, contou.
COMPROMISSO — Ao lado
de Silvana Veríssimo, da Rede
Nacional de Mulheres Negras
no Combate à Violência /Regional Interior, que também prestigiou o lançamento, a deputada Professora Bebel destacou
o compromisso do seu mandato popular na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo na defesa da liberdade
religiosa e deixou claro que
“nas eleições deste ano, mais
uma vez, vou votar no candidato a presidente da República,
que como ela, também defende a população negra e os
mais humildes, onde está a
maioria dos seguidores das religiões de matrizes africanas.
Aproveito para parabenizar a
todos que participaram deste
importante evento e coloco meu
mandato popular à disposição
de todos, que, como eu, defendem o direito de liberdade religiosa, que está assegurado na
nossa Constituição”, disse.
PARTICIPAÇÃO ON-LINE
— No evento de lançamento da
cartilha, que também contou

A deputada Professora Bebel colocou o seu mandato popular
na Alesp à disposição da luta pelo respeito às religiões

com a participação, online, do
presidente da Comissão de
Direito de Liberdade da OAB
Campinas, Ademir José da
Silva, ao lado do juiz da comarca de Campinas, Renato Câmera Negro, como forma de
organizar as religiões de matrizes africanas na cidade e
defender a liberdade religiosa
de todos, o pai Ronaldo Almeida propôs a criação da Associação de Matrizes Africanas
de Piracicaba, que foi aprovada por unanimidade. Na sole-

nidade, ainda, foram prestadas homenagens às sacerdotisas Mãe Eva de Almeida,
que desde o ano de 1989
atua no bairro Parque Piracicaba; Mãe Joana D´Arc, que
desde 1981, tem seu terreiro
no Jardim Esplanada, e Mãe
Cecília Brioni Alves, que desde 1994 atua no bairro Cecap.
A homenagem foi feita em
agradecimento ao trabalho
de cuidar espiritualmente da
população que as religiosas
desenvolvem há décadas.

CMI

Conselho Municipal do Idoso abre inscrição para projetos
O Conselho Municipal do Idoso (CMI) está com inscrições abertas até o dia 22/08 para projetos
relativos à promoção, proteção e
defesa dos direitos dos idosos que,
se aprovados, serão financiados pelo
Fundo Municipal do Idoso (FMI).
O edital está disponível no site da
Prefeitura (www.piracicaba.sp.
gov.br), na aba Chamamento Público, vigência 2023, editais FMI.
Podem participar Organizações da Sociedade Civil (OSC) inscritas no Conselho Municipal do
Idoso, cujas atividades e finalidades específicas sejam voltadas ao
atendimento da pessoa idosa.
Os projetos que serão executados em 2023 devem contemplar
ações que contribuam para o processo de envelhecimento saudável
e de socialização da pessoa idosa,
prevenindo situações de isolamento social, por meio de intervenções

inovadoras ou complementares às
políticas públicas municipais.
A habilitação, avaliação e classificação das propostas será realizada pela Comissão de Seleção,
entre os dias 23 e 29/08 e os projetos aprovados, divulgados no dia
12/09 no portal www.conselhos.
piracicaba.sp.gov.br. As organizações devem protocolar as propostas na Casa dos Conselhos, localizada na rua Joaquim André, 895,
das 9h às 12h e das 13h às 16h30.
FUNDO MUNICIPAL
DO IDOSO - Criado pela Lei
Municipal n.º 8.376, de 16 de dezembro de 2015, o Fundo tem o
objetivo de financiar programas
e ações, públicos e privados, relacionados à pessoa idosa, visando assegurar seus direitos sociais e criar condições para promover sua integração e participação efetiva na sociedade.

Divulgação

Projetos aprovados serão financiados pelo Fundo Municipal do Idoso

“A criação do Fundo do Idoso tem a proposta de viabilizar
recursos para iniciativas voltadas à população idosa de Piracicaba. É uma oportunidade de

melhorar a qualidade de vida
dessas pessoas e garantir, de forma efetiva, a implementação de
políticas públicas”, explica o presidente do CMI, Clóvis Misawa.

A Tribuna Piracicabana
A4

Terça-feira, 2 de agosto de 2022

C INEMA

H ISTÓRIA

Mostra Ecofalante realiza
itinerância em Piracicaba

No aniversário da cidade, Câmara
lança acervo sobre o bicentenário
Davi Negri

Programação completa pode ser acessada no site ecofalante.org.br
Entre hoje, 2, até o próximo
dia 20 de agosto, Piracicaba receberá gratuitamente a itinerância da 11ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, o mais importante evento audiovisual da
América do Sul dedicado às temáticas socioambientais, em que
filmes e debates colocam em pauta questões socioambientais em
mais de 20 locais da cidade.
Amanhã, haverá sessão do
filme Animal no Sesc Piracicaba;
Tapajós Ameaçado e Auto-Fitness, na ETEC Ary Pedroso, na
Paulista; Água Mole Pedra Dura
e A Bolsa ou a Vida, no Senai, no
Jardim Primavera. A programação completa, com todos os filmes,
dias e horários, pode ser acessada no site ecofalante.org.br.
NO ENGENHO - Nos dias
10, 11, 16 e 17/08, a Mostra Ecofalante será realizada no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), com sessões das 9h às 11h e

das 13h30 às 16h, No dia 10/08,
serão exibidos Beleza Tóxica e PAJEU. No dia 11/08, serão exibidos
o filme Programa Curtas e Rolê,
História dos Rolezinhos. No dia
16/08, as sessões são dos filmes
Geração Z e Mãe de Todas as Lutas. Já no dia 17/08, os filmes
são BR Acima e Lixo Mutante.
Realizado anualmente desde
2012, o festival contribui para a difusão de importantes e premiadas
obras cinematográficas raras ao
público brasileiro. Por meio de filmes e debates gratuitos, a Mostra
ampliou e definiu novos parâmetros para este tipo de iniciativa, colocando em discussão – além de biodiversidade, emergência climática,
contaminação e povos originários –
temas relacionados à vida nas cidades, ativismo, alimentação, consumo, economia, trabalho e saúde.
A itinerância da Mostra Ecofalante de Cinema em Piracicaba é
viabilizada por meio da Lei de In-
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Fotografias das comemorações aos 200 anos da cidade, em
1º de agosto de 1967, estão disponíveis no site da Câmara;
obelisco e bolo gigante marcaram o evento

“Animal”, da Mostra Ecofalante, que começa hoje, 2, e segue até dia 20

centivo à Cultura. Tem patrocínio
da Basf S.A. e da Caterpillar Brasil. É uma produção da Doc &
Outras Coisas e coprodução da
Química Cultural. A realização é
da Ecofalante e da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do
Turismo e do Governo Federal.

SERVIÇO
Mostra Ecofalante em Piracicaba. Entrada gratuita.
A programação completa
do evento está no site
ecofalante.org.br. Informações e inscrições pelo e-mail:
misp@piracicaba.sp.pov.br.

A NIVERSÁRIO

Craveiro & Cravinho apresenta o show no Teatro do Engenho
A dupla Craveiro & Cravinho
apresenta hoje, 2, o show Piracicaba que Eu Adoro Tanto, no Teatro Erotides de Campos (Teatro do
Engenho), às 19h30. A entrada é
gratuita e os ingressos devem ser
retirados na bilheteria do Teatro
com uma hora de antecedência.
Após o show haverá descerramento de placa com homenagem à
dupla, confeccionada com arte do
artista plástico Palmiro Romani.
Filhos de violeiro e catireiro,
Craveiro e Cravinho, nascidos em
Pederneiras, interior de São Paulo, começaram a cantar ainda crianças nas fazendas próximas a
sua cidade natal. Com o nome de
batismo Sebastião Franco e João
Franco, a dupla mantém até hoje
o sucesso do autêntico estilo caboclo, comprovado pelo troféu Galo
de Ouro pelos 30 anos que permaneceram na gravadora Chantecler. Os cantores e compositores somam 24 álbuns na carreira.

Divulgação

de outro. Desde então, Craveiro
& Cravinho já passaram por várias Rádios, como Piratininga de
São Paulo, Nacional, Record e
rádio e TV Bandeirantes, todas
de São Paulo onde faziam parte
do elenco do programa Som Verde, aos domingos, das 8h às 10h.
Atualmente apresentam um programa na Rádio Educadora de
Piracicaba, que está no ar desde
o ano de 1998, além de apresentações em shows por todo Brasil, sempre divulgando a boa
moda raiz e a cultura caipira.

Dupla apresenta show gratuito hoje, 2, a partir das 19h30

A dupla de violeiros começou a se apresentar no início
dos anos 50, mais sistematicamente cantando na Rádio Cultura de Pederneiras, mudandose, logo depois, para Piracicaba, onde ingressou, em 1958,
na rádio Difusora de Piracicaba com programas exclusivos

e, em pouco tempo, já liderava
a audiência da emissora.
Em 1962, a dupla foi convidada pela gravadora Chantecler,
em São Paulo, para gravar o primeiro disco com autoria própria,
em 78 rotações, com apenas duas
músicas - Mata Deserta de um
lado e o cateretê Ponta de Faca

SERVIÇO
Show Piracicaba que Eu Adoro Tanto, com a dupla Craveiro & Cravinho. No Teatro
Erotides de Campos (Teatro
do Engenho). Hoje, 2, às
19h30. Entrada gratuita. Av.
Dr. Maurice Allain, 454 - Parque do Engenho Central, Piracicaba – SP. Informações:
pelo telefone 3413-5212.

Em comemoração ao aniversário de 255 anos de Piracicaba, a
Câmara Municipal lançou, ontem
(1), uma coleção digital no sistema Atom composta por 34 fotografias das festividades do bicentenário da cidade, celebrado em 1º
de agosto de 1967. As imagens fazem parte do acervo iconográfico
do Poder Legislativo e foram organizadas pelo Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo da Casa.
A chefe do setor, Giovanna
Calabria, disse que o levantamento histórico e a identificação das
personalidades retratadas no
acervo contaram com o apoio do
ex-vereador Antonio Messias
Galdino, que foi presidente da
Câmara de 1975 a 1977. As fotos
mostram todos os eventos da comemoração ao aniversário da cidade, que contaram com a participação de autoridades municipais, estaduais e até mesmo do
primeiro ministro do Senegal. Na
época, o prefeito era Luciano Guidotti e o presidente da Câmara
era Francisco Antônio Coelho,
este último que dá nome ao atual
plenário do Poder Legislativo.
A programação contou com

atividades cívicas realizadas, na
manhã daquele 1º de agosto, no
Marco das Bandeiras, no Largo
da Catedral, no Centro Cultural e
Recreativo Cristóvão Colombo,
além de um almoço no Restaurante
Jardim da Cerveja. As autoridades ainda se dirigiram, à tarde,
até à Casa do Povoador, onde foi
inaugurado um obelisco em homenagem ao bicentenário, que hoje
não está mais no local. Também
aconteceram atividades no Teatro
São José e na escadaria da Catedral. As fotografias ainda mostram
curiosidades, como o bolo gigante
em comemoração aos 200 anos.
Os itens estão atualmente em
processo de acondicionamento
para preservação. As fotos foram
embaladas em filme de poliéster
para serem arquivadas em gaveteiros específicos. “Estamos aproveitando o aniversário de Piracicaba, hoje, para mostrar como
foram as comemorações, 55 anos
atrás”, disse a chefe do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, Giovanna Calabria.
Para consultar a coleção do
bicentenário de Piracicaba, basta acessar o site da Câmara.

M OBILIDADE

Vereador busca alternativas
para trânsito na região Leste
Assessoria Parlamentar

M ÚSICA

Ana Foizer Trio levou MPB e samba ao Varejão da Paulista
O Ana Foizer Trio se apresentou no sábado, 30, no Varejão da
Paulista, como forma de homenagear o aniversário de 255 anos
de Piracicaba (1º) e o Dia do Agricultor (28/07). A apresentação faz
parte do projeto Música nos Varejões, uma iniciativa da Prefeitura, por meio das secretarias da
Ação Cultural (Semac) e de Agricultura e Abastecimento (Sema),
e prevê uma série de apresentações musicais, dos mais variados
estilos, em varejões e feiras livres
municipais até o final do ano.
Os próximos shows estão programados para o Varejão do Piracicamirim (13/08 – Dia dos Pais),
Varejão da Paulista (12/10 – Dia
das Crianças) e Varejão Central
(17/12 – Apresentação de Natal).
Durante a apresentação do
Ana Foizer Trio não faltaram os
clássicos da MPB e do Samba,
como Maria, Maria, Refazenda,
Andanças e Não Deixe o Samba

Morrer. Em homenagem ao aniversário da cidade, o grupo apresentou uma nova versão do Hino
de Piracicaba, que foi cantada em
uníssono por todos os presentes.
Lídia Maria Provenzano, frequentadora assídua do Varejão da
Paulista, adorou a surpresa e elogiou a iniciativa que leva cultura
onde o povo está e promove os artistas da cidade. Vitória Carone,
permissionária da banca Tempero
e Sabor Caseiro, elogiou o repertório apresentado, lembrando que a
Prefeitura achou uma maneira
interessante ao comemorar o aniversário da cidade com música.
Josiane Conceição e Weverton Ramos, da banca Tio Frutas, estavam alegres, lembrando
que a música deixou o ambiente
mais animado, além de aumentar as vendas. Felipe Querido,
que estava acompanhado pelo
filho Gael, disse que chegou mais
cedo no sábado para assistir ao
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Ribeiro visitou os bairros Glebas Natalinas, Pompéia e Sol Nascente

O trio também apresentou uma nova versão do Hino de Piracicaba

show depois de ver a divulgação
do evento pelas mídias digitais.
VALE-COMPRAS - Durante o evento, representantes da
Sema e dos permissionários entregaram vale-compras no valor
de R$ 100 para os ganhadores
do sorteio que aconteceu na se-

mana passada. Os contemplados
foram João Geraldo Teziti, Letícia Rodrigues, Andréa Rossi,
Jorge Luiz Satolo, Marcia Harder Mengarelli, Maria Aparecida
Calister, Sandra Melo, Izildo de
Oliveira, Laryssa Fernandes, Makoto Komasu e Nilson de Paula.

C IDADANIA I TINERANTE

Piracicaba recebe projeto a partir desta terça até sábado
A partir desta terça (02), o
Projeto Cidadania Itinerante, da
Secretaria Estadual da Justiça e
Cidadania, estará em Piracicaba,
por meio de uma van, disponibilizando diversos serviços gratuitos
em espaços nos bairros Parque dos
Eucaliptos e Jardim Tatuapé. A
ação articulada pelo gabinete do
vereador Acácio Godoy, com apoio
da Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo, prosseguirá até
sábado (6), das 9h às 17h.
O Parque dos Eucaliptos será
o primeiro a receber o veículo iti-

nerante do projeto, nos dias 2, 3 e
4/08, tendo como local o varejão
do bairro, localizado na avenida
Thales Castanho de Andrade. E nos
dias 5 e 6/08 será a vez do Jardim
Tatuapé, quando a ação ocorrerá
no centro comunitário, situado na
rua Carlos Brasiliense Pinto, 362.
Durante o evento poderá ser
feita emissão de documentos,
como segunda via de certidão de
nascimento, casamento, óbito,
atestado de antecedentes criminais,
pedido de emissão de carteira digital de trabalho, entrada no seguro-

desemprego, segunda via de CPF,
segunda via de contas de água e
luz, elaboração de currículo entre
outros atendimentos e orientações.
Também haverá atendimentos para receber denúncias, realizar orientações e encaminhamentos para as Coordenadorias de
Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), CRAS (Centro de Referência em Assistência Social);
Políticas para a População Negra
e Indígena (CPPNI), Políticas para
a Mulher (CPMULHER), Coordenadoria Geral de Apoio aos Pro-

gramas de Defesa da Cidadania
(CGAPDC) e Centro de Integração da Cidadania (CIC), assim
como para os Programas: Núcleo
de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI), Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de
Morte (PPCAAM) e atendimento
com a Ouvidoria. A iniciativa
conta com parceria de outras
Secretarias de Estado, entre
elas, Desenvolvimento Regional
e Desenvolvimento Econômico.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) esteve na última sexta-feira
(29), acompanhado por técnicos da
Semuttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana Trânsito e
Transportes), em visita a alguns
bairros da região Leste da cidade, para colher demandas relacionadas a melhorias no trânsito.
No bairro Glebas Natalinas,
o parlamentar esteve na rua José
Benitiz Gregório, onde a população pede que redutores de velocidade sejam instalados. A via,
que faz a ligação entre a avenida
Dois Córregos com a avenida
Pompéia, teve um elevado aumento de trafego de veículos leves e pesados após ser pavimentada. Além disso, o local possui
faixas LRV (Linhas de Estímulo
à redução de velocidade) instaladas. Elas, no entanto, segundo
os moradores, não são suficientes para garantir que os motoristas reduzam a velocidade.
Na ocasião, eles também
apontaram que o final desta via
está em uma curva com trecho
de declive agudo. Os técnicos da
Semuttran garantiram que irão
realizar estudos para que os motoristas obedeçam às sinalizações
de trânsito e respeitem os limites
da via. Ainda no bairro Glebas
Natalinas, o parlamentar esteve
na rua Paulo César Rasera, onde
os moradores reivindicam a alteração de sentido da via.
Thiago Ribeiro também esteve na rotatória da avenida Pompéia com as ruas Veridiana Aparecida Elesbão e rua Ormindo de
Camargo. Neste trecho, os moradores relatam que diariamente
ocorrem colisões entre veículos,

pois os motoristas não obedecem
a sinalização “PARE” em todos os
sentidos da rotatória. Uma faixa
elevada foi instalada próxima da
rotatória, a fim de amenizar possíveis problemas, porém o risco de
colisões continua iminente.
Os técnicos da secretaria
também informaram que farão
estudos de impacto para encontrar a melhor solução para o local. Na avaliação dos técnicos,
caso ali fosse instalado o sistema de semáforos, este poderia
ter até 8 tempos diferentes para
garantir a passagem dos motoristas nos vários sentidos.
O parlamentar encerrou a visita com a equipe da Semuttran
na rua Pereira Barreto, no bairro
Sol Nascente. Nesta via, localizada no final do bairro e que atualmente é de mão dupla, está sendo
construído um condomínio de prédios, o que elevou o trafego de caminhões da obra e que, segundo
observaram, deve acentuar o movimento da via quando os apartamentos estiverem prontos e habitados. Os moradores daquele local pedem que a via seja transformada em mão única de direção.
“Realizamos as visitas junto da equipe da Semuttran, e
agradeço a secretária Jane Franco por autorizar os técnicos a me
acompanhar no atendimento
destas demandas. Todos os locais que visitamos, precisam de
estudos de impacto de trânsito
para amenizar os problemas que
os moradores destes locais veem
enfrentando. Após estas visitas,
protocolei as indicações à secretaria para formalizar os pedidos”, destacou Thiago Ribeiro.
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F ISCALIZAÇÃO

Prefeitura e Deic realizam
operação em ferros-velhos
Divulgação

C ÂMARA

Exposição retrata centenário
da Estação da Paulista
"Trilhos da História" integra a programação da Câmara em comemoração
ao aniversário de 100 anos da estação, que marcou a história do município

Intuito da operação foi verificar se havia receptação de fios e outros
objetos produtos de furto, que tem aumentado na cidade

A Guarda Civil e a Secretaria
Municipal de Finanças (Semfi),
junto com o Deic (Departamento
Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil, realizaram
na manhã de sexta-feira, 29, mais
uma operação em ferros-velhos
da cidade. O objetivo foi verificar se havia receptação de fios e
outros objetos furtados. Nada foi
encontrado, mas a equipe de fiscalização da Semfi realizou duas
notificações e uma autuação.
A operação teve início às 9h e
percorreu oito estabelecimentos
nos bairros Jaraguá, Cantagalo,
São Jorge, Pauliceia, Paulista, Bairro Verde e Jardim Califórnia, verificando instalações, documentos
e averiguando a existência ou não
de fios, tampas de bueiro e outros
produtos que têm aumentado o
número de furtos no município.
Participaram da ação pela

M UDANÇAS

Guarda Civil as viaturas 83 e 77,
com o subinspetor Canova os GCs
Ricardo, Marçal e Galli, o Pelotão Ambiental, com os GCs Faria
e Reginaldo, a Romu (Ronda Ostensiva Municipal), com os GCs
William e Macedo e a Romo
(Ronda Ostensiva Motorizada),
com os GCs Felipe e Cerqueira.
Pela Deic participaram quatro
policiais. Pela fiscalização fazendária da Semfi, um fiscal.
De acordo com a Semfi, o
auto de infração no valor de R$
4.978,02 foi efetuado em estabelecimento que não estava
obedecendo interdição determinada na operação ferros-velhos
anterior. As notificações foram
realizadas porque dois estabelecimentos não apresentaram
documento de informação cadastral (DIC), comprovante
de cadastro na Prefeitura.

CLIMÁTICAS

Comclima apresenta política
prefeito Luciano Almeida
A Comclima (Comissão Municipal de Mudanças Climáticas)
realizou na sexta-feira, 29, a entrega e a apresentação da minuta
da Política Municipal de Mudanças Climáticas (PMMC) ao prefeito Luciano Almeida e ao titular da Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente, Alex Gama Salvaia. A reunião aconteceu na Sedema, 9º andar do Centro Cívico.
Na ocasião, além do prefeito e
do secretário, estiveram presentes
a presidente e o vice-presidente da
Comclima, Vanessa Hoffmann, do
Instituto Terra Mater e Bruno
Gristto Vello, do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), assim como a segunda secretária, Maria Clara
Cruz Moura, da FunBEA (Fundo
Brasileiro de Educação Ambiental); Valéria Rueda Spers, do Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias e Fundições); Davi Costa Marques, da Hyundai; Juan
Sebastianes, da Condema (Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente); e Juliana Gonçalez Gragnani, da Sedema e secretária-executiva da Comclima.
A PMMC contém diretrizes e
objetivos para que as emissões de
gases de efeito estufa pelo município sejam minimizadas, orientando medidas de mitigação, além de
adaptação para conter as mudanças climáticas em Piracicaba.
O prefeito destacou que
abordar mudanças climáticas já
não é apenas uma questão unicamente voltada para o meio
ambiente, mas se trata também
de uma questão econômica. “É
algo que precisa ter esse olhar
enviesado, porque traz um impacto positivo economicamente falando. Então, vamos estudar esse
documento, analisar, porque todos nós, como Prefeitura, estamos empenhados nesse aspecto.
Essa iniciativa pode ser um pri-

meiro grande passo para colocar
Piracicaba como um exemplo a ser
seguido”, comentou Luciano.
“Para nós, da Sedema, contar com iniciativas que objetivam criar impactos positivos do
ponto de vista ambiental é sempre importante e precisa ser destacado. Todo o trabalho da
Comclima, para elaboração e desenvolvimento da Política Municipal de Mudanças Climáticas,
tem uma relevância ímpar. Recebemos este documento, em conjunto com o prefeito, e agora vamos analisar minuciosamente e
pensar nos próximos passos”, diz
o secretário de meio ambiente.
O vice-presidente da Comclima acrescentou que a expectativa
com a entrega da minuta é de conseguir ampliar o alcance dos objetivos da PMMC, tornando o município mais influente e atento à
questão. “Como próximos passos,
esperamos que esta política se torne uma legislação na cidade, com
o envio e posterior aprovação da
Câmara Municipal. Sendo aprovada, conseguiremos dar início aos
trabalhos para instituir um Plano
de Ação Climática”, conta.
COMCLIMA – A Comclima
foi instituída pela Lei Complementar 251/2010, alterada pelas
Leis Complementares 420/2022 e
431/2022, e iniciou seus trabalhos
em junho de 2021, com a eleição
da diretoria. Seus objetivos são
elaborar, revisar, tornar público,
acompanhar, além de garantir e
fiscalizar a implementação do Plano Municipal de Mitigação e
Adaptação às Mudanças Climáticas, definindo metas e indicadores. Como metas, a Comclima
propõe esforços de mitigação aos
agentes causadores das mudanças climáticas e ajustes dos sistemas e da sociedade no enfrentamento aos impactos causados
pelas mudanças climáticas.

Até o dia 31 de agosto, estará
disponível para visitação, no hall
do Plenário “Francisco Antônio
Coelho”, a exposição "Trilhos da
História", que retrata o centenário da Estação da Paulista. O acervo conta com fotografias do local
e também com a reprodução de
documentos históricos referentes
ao espaço. A mostra foi aberta
nesta sexta-feira (29) e pode ser
visitada, gratuitamente, no horário de expediente da Câmara
Municipal de Piracicaba, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
A exposição é uma iniciativa
do gabinete do vereador Pedro
Kawai (PSDB), com a curadoria de
Giovanna Calabria e Rodrigo Alves, chefes, respectivamente, do
Setor de Gestão de Documentação
e Arquivo e do Departamento de
Comunicação Social da Câmara. O
parlamentar foi o primeiro diretor
da Estação da Paulista após o trabalho de restauração do prédio
histórico. Ele agradeceu o trabalho desenvolvido pelos departamentos do Poder Legislativo.
“É uma alegria mostrar para
a população a importância histórica da Estação da Paulista
para a economia e para a logística de Piracicaba no passado e,
hoje, para o lazer e a cultura da

cidade”, destacou Kawai. “A Câmara é um acervo gigantesco de
documentos históricos que têm
que ser mostrados como fonte de
conhecimento para a população”.
A mostra "Trilhos na História" reúne preciosidades
como o ofício enviado em 23 de
março de 1902 pela Câmara
Municipal de Piracicaba à
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, tido como a primeira menção à construção do ramal que seria inaugurado 20 anos
depois, em 29 de julho de 1922.
ACERVO DIGITAL - A chefe do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo, Giovanna Calabria, lembrou que o acervo também está disponível na versão digital da exposição, neste link. Através de um QR Code, os visitantes
da mostra também terão acesso à
coleção digital completa, com mais
documentos referentes à estação.
“Reunimos documentos desde o
início das negociações com a Companhia Paulista para a implantação de uma estação ferroviária em
Piracicaba, em 1902, até a inauguração oficial, 20 anos depois”, explicou. “A Estação da Paulista é
um marco da história da cidade,
que está até hoje na nossa arquitetura e na nossa memória”.

Davi Negri

Exposição foi aberta na sexta-feira, 29, e segue até o dia 31 de agosto

O chefe do Departamento de
Comunicação Social, Rodrigo
Alves, disse que a Câmara possui um acervo muito rico composto pela documentação histórica da estação e também de
imagens do local. “Reunimos os
profissionais de design, Saulo
Macedo e Luciano Negreiros, e
de fotografia, Davi Negri, e elaboramos o formato da exposição. E temos o resultado da
mostra com o próprio acervo que
a Câmara já possuía”, contou.
A exposição conta com o
apoio da Secretaria Municipal

da Ação Cultural e do Teatro
Municipal "Dr. Losso Netto" e
teve a participação de Marcelo
Bongagna e Rui Kleiner. A pesquisa ficou por conta de Bruno
Didoné de Oliveira, Dayane
Cristina Soldan, Michele Santin Pecorari, Gabriel Tenório
Venâncio, Brenno Rodrigo
Monteiro, Vanusa Bugin e Juliana Ferreira da Silva. A programação especial da Câmara para celebrar o centenário
da Estação, também inclui
entrevista, roda de conversa
e exibição de documentário.

S IMESPI

Jornada Jurídica começa hoje com palestras gratuitas
Assédio moral, demissões coletivas e conciliações na Justiça do
Trabalho são alguns dos temas a
serem abordados na Jornada Jurídica do Simespi (Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras)
que começa hoje (2) e segue até quinta-feira (4), sempre às 19 horas.
Com acesso gratuito, a abertura será sobre “A importância da
conciliação na Justiça do Trabalho”, com a juíza titular da 3ª.
Vara Federal do Trabalho em Piracicaba – TRT 15ª. Região, Isabe-

E SCOLA

DO

la Tófano de Campos Leite Pereira.
Na quarta-feira (3), o desembargador Samuel Hugo Lima, do TRT-15
– Campinas falará sobre “Demissões coletiva após decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal)”.
Encerrando a Jornada Jurídica, na quinta-feira (4), o assunto “Ambiente corporativo: assédio
moral” será abordado pela desembargadora do Trabalho da 2ª.
Região, Catarina von Zuben.
Depois de dois anos, a Jornada Jurídica do Simespi retorna ao formato presencial. Para
participar é necessário inscreverse no site www.simespi.com.br.

O ingresso solidário é um quilo
de alimento não-perecível. A recomendação do sindicato patronal é que os participantes usem
máscara durante o evento.
Segundo o presidente do Simespi, Euclides Libardi, a programação é aberta a todos os interessados. “Estamos muito satisfeitos por voltar com a Jornada Jurídica em seu modelo presencial,
contando com temas importantes
de serem abordados na conjuntura atual. Essa iniciativa integra um
amplo conjunto de ações de qualificação promovidas pelo Simespi a fim de promover o desenvol-

vimento e crescimento das empresas da nossa região de atuação”.
A Jornada Jurídica 2022 tem
como parceiros o escritório Crivelari & Padoveze Advocacia Empresarial, Chohfi Advogados e OAB
Piracicaba. O apoio é da Sicoob/
Cocre, Unimed e Usecred.
SERVIÇO
Jornada Jurídica 2022 – Simespi. Dias 2, 3 e 4 de agosto. Inscrição: www.simespi.
com.br. Ingresso solidário: 1 kg
de alimento não-perecível. Local: Simespi (rua Almirante Barroso, 150, Bairro dos Alemães)

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

Palestra sobre a importância da amamentação tem inscrições
Começou na sexta-feira (29)
e segue até 28 de agosto o período de inscrições para quem deseja participar da palestra "Fortalecer a amamentação: apoiando e educando". O evento acontecerá de maneira presencial no
dia 30 de agosto, das 14h às
15h30, na Escola do Legislativo
da Câmara Municipal de Piracicaba (no prédio anexo, com entrada acessível pela rua do Rosário, 833, Centro). A inscrição
pode ser feita no site da Câmara.
O encontro será dividido em
dois temas principais: o primeiro, "Agosto Dourado", irá propor
um debate sobre a importância do

aleitamento materno e estratégias para a criação de ambientes favoráveis à amamentação; já o segundo abordará "A importância
de se conhecer a NBCAL (Norma
Brasileira de Comercialização de
Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras)".
A palestra tem os objetivos de
informar, capacitar e fortalecer a
capacidade de criar e sustentar
ambientes favoráveis à amamentação para as famílias. O aleitamento materno é fundamental
para a implementação efetiva de
estratégias de desenvolvimento
sustentável, especialmente em um

Divulgação

mundo pós-pandemia, pois melhora a nutrição, garante a segurança alimentar e reduz as desigualdades entre países e dentro deles.
Como palestrante, estará
presente Ludmila Tavares Costa Ercolin, odontóloga, mestra
em fisiologia oral e doutora em
saúde pública pela Unicamp
(Universidade Estadual de Campinas) e especialista em aleitamento materno e cuidado materno infantil pelo Instituto Passo 1.
Os facilitadores serão Ana
Paula Vioto Ferraz, nutricionista da Secretaria Municipal de
Saúde e tutora da Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil;

Andresa Nunez Garcia Mendes,
nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil e presidente do Comitê
Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar
Saudável; Rogério Tuon, médico pediatra, coordenador do pacto para redução da mortalidade
materno infantil do programa
Saúde da Criança e do programa de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde; e
Solange Spironello, assistente social do Pacto para Redução da
Mortalidade Materno-Infantil da
Secretaria Municipal de Saúde.

Álbum de Família

ANIVERSÁRIO

VERBA PARA SAÚDE
Como um bom presente de
aniversário, o candidato a deputado estadual Mário Neto
(PSB) conseguiu, junto ao deputado federal Ricardo Silva,
uma emenda parlamentar de
R$ 300.000,00 reais para a
Secretaria de Saúde do Município de Piracicaba. Essa verba é destinada para custeio,

que poderá ser utilizada para
melhorar o atendimento na
cidade, principalmente dos
mais necessitados, usuários
da rede pública. A Secretaria
Municipal de Saúde já recebeu o valor, entregue por Mário Neto ao prefeito Luciano
Almeida e ao secretário de
Saúde, Filemon Silvano.

Camila Monteiro Bergamo, filha do casal
Kalu Bergamo e Maria
Estela Monteiro Bergamo, completa mais um
aniversário hoje. Empresária do ramo de
moda, dedicado ao trabalho com atendimento aos clientes da Louis
Belafre — juntamente
com a família —, Camila recebe os cumprimentos de toda família
e de tantos amigos,
aos quais se une a família de A Tribuna Piracicabana. Parabéns,
mil parabéns.
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Em 1902, Câmara pedia
construção de ramal
ferroviário em Piracicaba

TERMINAL

UPA Vila Rezende
retoma funcionamento
Divulgação

Ofício mostra que as negociações para criação de ramal da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, inaugurado em 1922, começaram 20 anos antes
Em 1868, foi fundada a Companhia Paulista de Estradas de
Ferro, com o propósito de atender
a região de Campinas e seus arredores, onde, pelas perdas financeiras geradas pela Guerra do Paraguai, os trilhos da São Paulo
Railway – primeira ferrovia do estado – não poderiam ser prolongados. O primeiro trecho da Cia
Paulista, isto é, sua linha tronco,
foi inaugurado em 1872 e inicialmente ligava Jundiaí a Campinas.
A partir disso, sua malha passou a se estender cada vez mais
pelo interior paulista. Nesse momento, Piracicaba já apresentava
grande produção agrícola, sendo
um dos destaques econômicos da
região, e contava com estação
inaugurada pela Companhia Ytuana de Estradas de Ferro, que, ao
ser incorporada pela Estrada de
Ferro Sorocabana, em 1892, passou a se chamar Companhia União
Sorocabana e Ytuana (Cusy).
O que se relata, no entanto, é
que a bitola estreita da linha da
Cusy, de 1.000 milímetros, não
permitia grande capacidade de
carga, nem altas velocidades. Além
disso, o trecho possuía curvas, aclives e declives, o que dificultava
ainda mais o transporte. Dessa
forma, a posição geral era a de
que havia a necessidade de se
buscar uma melhor alternativa.
Por isso, em 26 de março de
1902, a Câmara Municipal de Piracicaba redigiu e encaminhou
um ofício para a Cia Paulista solicitando a construção de um ramal que conectasse a cidade à
chamada Villa Americana à época, através da estação São Jerônimo, ou em outro ponto considerado mais conveniente pelos
técnicos. O documento faz parte
do acervo do Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo da Câmara e mostra a argumentação

desenvolvida pelas autoridades
locais a fim de convencer o presidente e os diretores da companhia, a quem era destinado o ofício, a acatar o empreendimento:
“As condições especiais de
prosperidade de nossa cidade, as
suas fábricas, as suas numerosas
escolas, a sua produção, a riqueza
incomparável do município, dotado de terras ubérrimas e que se
prestam às mais variadas culturas, a sua comprovada salubridade, a sua colocação no extremo
navegável do rio Piracicaba,
graças a qual há de ser sempre
o centro forçado de comunicação dos proprietários e lavradores ribeirinhos desta importante e descurada via fluvial, são
garantia segura do êxito do novo
ramal” (em transcrição livre)
Como parte do discurso para
despertar o interesse da companhia em construir o ramal, são
destacadas, portanto, a capacidade fértil das terras piracicabanas, que produziam café, canade-açúcar e cereais, e a rica fonte permanente de água e energia
hídrica – o Rio Piracicaba.
Segundo o documento, ainda,
o município estaria disposto a destinar quantia “que se julgar conveniente” para a operação da linha e se sujeitar às cláusulas da
companhia, combinadas em negociação que deveria ser pautada em “lealdade e justiça”. O ofício indica, além disso, que o presidente da Câmara em exercício,
Paulo de Moraes Barros, seria o
responsável pelas tratativas.
VINTE ANOS DE ESPERA – Apesar da concordância da
Cia Paulista com a construção
do ramal, o Governo do Estado
de São Paulo precisava aprovar
a execução da obra. Isso porque
um conflito foi gerado com a
Cusy, que avaliava Piracicaba

Acervo Câmara Municipal de Piracicaba

Processo necessário para a eliminação de vírus e bactérias
mais resistentes aconteceu no fim de semana; pacientes
foram atendidos nas outras três UPAs

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro recebeu o ofício enviado
pela Câmara em 1902; mesmo com a aprovação da criação do ramal,
diversos outros empecilhos surgiram até a inauguração, em 1922

como parte de sua zona de privilégio – isto é, um local onde ela
teria o monopólio das linhas. A
aprovação do Governo do Estado veio 11 anos depois, no decreto 2.362 de 10 de abril de 1913,
que assentiu a criação do ramal
entre Nova Odessa e Piracicaba.
Apesar da aprovação, a Primeira Guerra Mundial, que durou
de 1914 a 1918, configurou mais
um empecilho para as obras, uma
vez que os trilhos e acessórios para
as ferrovias eram provenientes de
países afetados pela guerra e tiveram sua produção suspensa.
Os trabalhos da construção
foram retomados em 1919, no
terreno doado por João Baptista
da Rocha Conceição, dono da fazenda Algodoal, e a inauguração
da Estação Piracicaba Paulista finalmente ocorreu com festividades no dia 29 de julho de 1922,
20 anos depois da redação do
ofício. A partir dali, Piracicaba
passou a contar com um transporte mais eficiente para o escoamento do açúcar e demais culturas que produzia e a oferecer

maior mobilidade para a população que transitava pelo interior paulista.
O centenário da Estação da
Paulista – que é, hoje, ponto turístico e aloja parque e centro cultural – será comemorado pela
Câmara com programação especial, que inclui exposição com
abertura marcada para esta sexta-feira (29), composta por fotografias e documentos do acervo.
Os itens selecionados pela curadoria da exposição e outros serão disponibilizados na plataforma Atom,
em coleção especial que pode ser
acessada no site da Câmara.
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
sextas-feiras, como forma de tornar acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.

N UMAPE

Colaboradores encaminham solicitações pelo Escuta da Rede
Prosseguindo com o projeto
Escuta da Rede, o secretário municipal de Educação de Piracicaba, Bruno Roza, recebeu na tarde
de ontem (01) colaboradores do
Núcleo Municipal de Apoio Pedagógico de Educação Especial (Numape). Essa é mais uma categoria ouvida pelo chefe da pasta por meio de
reuniões do projeto Escuta da Rede,
das quais já participaram neste ano
de 2022 gestores escolares, supervisores, formadores, professores do
ensino regular e EJA, além de merendeiros e intérpretes de libras.
Por meio do processo de diálogo com as categorias que compõem
a Secretaria Municipal de Piracicaba, o secretário busca fazer um panorama sobre a realidade da pasta
para a promoção de melhorias,

adequações e atender as solicitações dos servidores da pasta.
Os profissionais encaminharam pautas para a melhoria dos
trabalhos do Numape e também
para contribuir com o atendimento dos alunos com deficiência assistidos pela Rede Municipal de Ensino por meio do trabalho dos servidores Núcleo.
“Tenho a certeza que só iremos conseguir avançar com muito diálogo com as categorias, realizando estudos de viabilidade e
implementando melhorias que impactarão positivamente não só
durante o trabalho de todo nosso
time de servidores, mas também,
a aprendizagem dos nossos alunos e a qualidade do ensino da cidade”, finaliza o chefe da pasta.

Fábio Lisboa/SME

Os profissionais encaminharam pautas para a melhoria para os
trabalhos do Numape e também para contribuir com o atendimento
dos alunos com deficiência assistidos pela Rede Municipal de Ensino

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Rezende retomou o funcionamento normal na
manhã de ontem, 1º, com equipe
completa, após a higienização
terminal na unidade que ocorreu no fim de semana, do sábado, 30, às 7h, até ontem, às 7h.
Nesse período, os pacientes foram
atendidos nas UPAs Piracicamirim, Vila Cristina e Vila Sônia.
A Secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Superintendência de Urgência e Emergência
Municipal, reforça que o fechamento da unidade não impactou
diretamente no atendimento nas
demais UPAs da cidade. Na comparação entre os dois últimos fi-

nais de semana, a UPA Piracicamirim recebeu 548 pessoas nos
dias 23 e 24 de julho e 446 pessoas
nos dias 30 e 31 de julho; na UPA
Vila Cristina atendeu 788 pacientes nos dias 23 e 24/07, e 754 pacientes em 30 e 31/07; a UPA Vila
Sônia foi a única que registrou
aumento na procura por atendimento, sendo 514 atendimentos
nos dias 23 e 24/07, e outros
634 atendimentos nos dias 30 e
31/07. Porém, não houve registro de espera além do preconizado pelo Ministério da Saúde.
A higienização terminal é um
processo de higienização profunda,
necessário para a eliminação de vírus e bactérias mais resistentes.

Quarto caso
de cura da
Aids: a nossa
esperança
persiste!

O

mundo recebeu com alegria, no último dia 27, a
notícia de que a comunidade médica internacional registrou o quarto paciente curado da
Aids. A divulgação, feita por
médicos dos Estados Unidos,
aconteceu durante a Conferência Internacional de Aids, realizada na cidade de Montreal, no
Canadá, e refere-se a um homem que aos 63 anos recebeu
um transplante de medula óssea durante um tratamento de
leucemia. Atualmente, o paciente – que prefere não se identificar – está com 66 anos.
Esta técnica já havia sido
utilizada nos outros três casos
anteriores de cura da Aids. De
acordo com uma reportagem do
jornal alemão DW, para o transplante os médicos buscaram um
doador que, além de compatível,
fosse naturalmente resistente ao
vírus causador da adis. O método foi utilizado, pela primeira
vez, em 2007 com o paciente Timothy Ray Brown, conhecido
como “o paciente de Berlim”.
O novo registro de mais paciente curado da aids reforça a
nossa (e de tantas outras pessoas) esperança em torno da cura
desta doença que já foi sinônimo
de “sentença de morte”. O relato
do paciente de 66 anos, agora
recém-curado, é inspirador:
“Quando fui diagnosticado
com HIV, em 1988, como muitos outros, pensei que era uma
sentença de morte. Nunca pensei que viveria para ver o dia em
que não tivesse mais HIV”, afirmou, em um comunicado.
Tratado na cidade de Duarte, no Estado da Califórnia
(EUA), o homem que agora é
chamado de “paciente da Cidade da Esperança”, em homenagem onde foi tratado, fez
uso da terapia antirretroviral
(ART) ao longo de mais de 30
anos e, depois do transplante,
ocorrido há cerca de três anos
e meio, parou de tomar o ART
em março de 2021, tendo re-

A nossa
esperança
persiste.
Assim como o
nosso trabalho!
gistrado a remissão do HIV e da
leucemia há mais de 17 meses.
Vale ressaltar que, embora
o caso inspire a nossa esperança, o tratamento continua sendo uma opção ainda bastante
improvável para a maioria das
pessoas com HIV. Presidente
da Sociedade Internacional da
Aids, Sharon Lewin explica –
ainda na mesma reportagem da
DW – que devido à complexidade do procedimento e à dependência de doadores compatíveis, o tratamento só é recomendado para quem precisa do
procedimento devido a um quadro avançado de câncer.
Muito provavelmente, o êxito deste procedimento é devido ao
fato de que as células-tronco do
indivíduo doador têm uma mutação genética específica e rara.
Nunca deixamos de ter esperança, mas sabemos que é
preciso ter muita responsabilidade e se prevenir. A Caphiv
(Centro de Apoio a HIV/Aids e
Hepatites Virais) tem a experiência de uma década inteira na
busca pela orientação e sempre
primando pelo acolhimento
daqueles que se contaminaram.
A aids também já foi sinônimo de muito preconceito, mas
depois de tanto trabalho e dedicação, podemos dizer que temos
avançado bastante, tendo uma
excelente parceria com o poder
público para levar métodos de
prevenção, principalmente a população de baixa renda e em situação de vulnerabilidades.
A nossa esperança persiste.
Assim como o nosso trabalho!
———
Paulo Soares, presidente da Caphiv (Centro de Apoio HIV/Aids
e Hepatites Virais)
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Cerimônias celebram os centenários
das estações de Tupi e da Paulista
Comitiva oficial contou com o prefeito Luciano Almeida, secretários e autoridades locais

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
realizou na sexta-feira, 29, uma
solenidade para comemorar os
centenários das estações de Tupi
e da Paulista. A comitiva oficial
iniciou a celebração na Estação
de Tupi, contando com a presença de moradores do distrito.
Antônio Carlos Angolini, historiador do bairro, discursou sobre a história da estação e de como
a comunidade se desenvolveu em
torno da linha férrea, ressaltando
que trabalha para manter viva toda
a história do lugar. “Tupi tem muita história. O importante é que estamos falando de história para lembrar as pessoas do passado e, a partir disso, incentivar os mais jovens
para que essa história continue a
ser contada. Então, esperamos que,
depois dessa celebração, todos levem Tupi no coração”, disse.
Na sequência, o presidente da
Associação de Moradores do distrito de Tupi, Carlos José Marco
da Silva, o Chitão, destacou o desenvolvimento da região pelas
mãos da comunidade. “Tupi é um
bairro maravilhoso e é muito bom
morar aqui. O distrito vem de uma
história de homens e mulheres que
desafiaram as dificuldades do tempo, mas essas pessoas venceram. E
hoje, graças ao esforço da comunidade, e com apoio da Prefeitura,
conseguimos manter a nossa estação, preservando e dando continuidade a essa história”, ressaltou.
Para o ordenador de despesas da Semac, Hermes Balbino,
Tupi tem uma história muito importante para Piracicaba. “Presenciamos um lugar onde muitas pessoas deixaram suas marcas. Então, para nós é uma satisfação comemorar este centenário”.
O prefeito Luciano Almeida
destacou importantes ações da
gestão em benefício do distrito de
Tupi e dos bairros adjacentes. “No
passado, essa estação foi um braço do desenvolvimento da cidade. Agora temos tentado ter um
olhar para essas regiões fora da
área urbana, trazendo mais desenvolvimento e qualidade de
vida para os moradores. Em conjunto com as secretarias, busca-

mos fazer melhorias nas estradas, recapeamento nas ruas. Temos o Horto Florestal, que é uma
marca muito forte de Tupi, onde
temos realizado um trabalho de
recuperação e de limpeza. Então
estou muito feliz de participar
desse momento, parabenizo Tupi
pelos cem anos e que venham
mais cem anos”, destacou.
No encerramento do evento foi feito o descerramento da
placa alusiva ao centenário.
ESTAÇÃO DA PAULISTA
– Após a celebração no distrito de
Tupi, toda a comitiva oficial participou das comemorações ao centenário da Estação da Paulista.
Com acompanhamento da
banda União Operária, o evento
teve homenagem aos patronos e a
ex-funcionários da estação. José
Nassif, que dá nome à Estação do
Idoso, foi representado pelo filho,
João Umberto Nassif; Maria Dirce de Almeida Camargo, que dá
nome ao Armazém Cultural, foi
representada por sua ex-aluna
Beatriz Castro Vitória; Antonio
Pacheco Ferraz, que designa o centro cultural, foi representado pelo
filho Antônio Pacheco Ferraz e
sua esposa, Maria Kato Ferraz.
Os ex-funcionários homenageados foram Antônio Luiz Faelis e
Reinaldo Butinhão, que trabalharam como supervisores de linha na
estação; Antonio Polizel, que atuou
como manobrador; e José Paulino
Filho, que foi chefe de estação.
Para Balbino, Piracicaba tem
na estação um espaço que mantém viva a história da cidade. “Todas as pessoas já puderam, de alguma forma, viver experiências
diferenciadas nesse espaço. Isso
traz muitos significados, tem uma
marca histórica muito grande e
devemos celebrar”, destacou.
Luciano Almeida comentou
sobre a relevância da Estação da
Paulista para o desenvolvimento da
cidade, que hoje é um marco histórico para Piracicaba. “A cidade faz
255 anos e dois dos nossos equipamentos estão completando cem
anos. É um marco histórico, um momento importante da nossa história, que deve ser preservado”, disse.
O prefeito também citou os
investimentos para a revitalização

Fotos: Isabela Borghese

1- O prefeito, Luciano Almeida, secretários e autoridades do município participaram da solenidade de cem anos da Estação da Paulista.
2, 3 e 4- Vereadores Pedro Kawai (PSDB) e Thiago Ribeiro (PSC) também participaram das solenidades. 5- Evento na Estação da
aulista contou com a participação do público. 6- Vereador Josef Borges (Solidariedade) também prestigiou as duas solenidades.

da estação. “Tenho um carinho
muito grande por tudo o que a estação representa. Por isso, para
dar valor a essa estrutura, o apreço que ela oferece, anunciamos o
investimento de cerca de R$ 370

mil, para a restauração da Estação da Paulista”. A reforma do
prédio principal da Estação da
Paulista contempla pintura interna e externa, reforma do piso interno, pintura das esquadrias de

madeira e metálicas, troca do forro, reforma da cobertura, contemplando desentupimento dos
condutores de água pluvial e troca de 40% das ripas e 12% das
telhas. Além disso, também será

feita a troca da tela de proteção
do barracão para evitar a entrada e permanência de aves.
O evento também foi encerrado com o descerramento das
placas alusivas ao centenário.
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Inaugurado Pronto Atendimento
Pediátrico do Santa Casa Saúde
“Não queremos ser o melhor; queremos ser diferentes, eficientes e inovadores”, disse o provedor João Orlando Pavão

O Santa Casa Saúde Piracicaba inaugurou, na manhã de segunda (01), as novas dependências do PAP- Pronto Atendimento
Infantil. Localizado em amplas e
modernas instalações nas dependências da Santa Casa, o novo espaço impressiona pela beleza e pela
estrutura assistencial extremamente moderna e resolutiva.

“Não queremos ser o melhor;
queremos ser diferentes, eficientes e inovadores”, disse o provedor João Orlando Pavão ao participar do ato de deslaçamento da
fita inaugural da nova Unidade
ao lado do vice-provedor Alexandre Valvano, da administradora
Vanda Petean, do diretor clínico
André Gervatoski, do superinten-

dente do Plano Ruy Nogueira, do
gestor do Plano Otoniel Cavion, da
administradora do Plano Marilene Lemos e da médica coordenadora do PAP Suzana Jagler, entre gestores e lideranças da Santa Casa, além de médicos e funcionários da nova Unidade.
Segundo ele, a estrutura diferenciada e a localização do PAP

foram idealizadas de forma a
oferecer ao cliente a melhor experiência em atendimento pediátrico, com profissionais capacitados e ambiente que favorece a
oferta de todos os serviços de forma fácil, rápida e segura, a exemplo dos serviços de laboratório,
raio x, tomografia e radiologia.
O superintendente Ruy No-

gueira lembrou que a Unidade
atenderá todos os dias, em regime de plantão 24 horas, com cerca de 50 profissionais das áreas
médica, de enfermagem, nutrição
e higienização, para um atendimento ininterrupto, humanizado
e extremamente qualificado.
“Com a criação de redes próprias de atendimento, consegui-

mos colocar em prática premissas
que promovam uma assistência
diferenciada e cada vez mais próxima de seus beneficiários”, disse.
Segundo ele, o PAP dispõe
de consultórios médicos, espaço
para triagem, sala de isolamento,
sala de urgência e emergência,
sala de sutura, sala de inalação
e sala de observação/repouso.
Fotos: Divulgação

O deslaçamento da fita inaugural foi acompanhado por membros
da Mesa Diretora da Santa Casa e do Plano Santa Casa Saúde

Antonio Saciloto, Alexandre Valvano, Wagner Marrano, João Orlando Pavão,
Vanda Petean, Ruy Nogueira, André Gervatoski e Suzana Jagler

Francine Zarbetti, Denise Laustenchlaeger, Gisele Vilarinho, Vanessa Vitti,
João Orlando Pavão, Liliane Lupi e Claudia Bortoletto

Dirigentes do Plano e da Santa Casa entre lideranças, gestores,
médicos e funcionários da nova Unidade

O novo espaço funciona dentro da Santa Casa de Piracicaba

Vanda Petean, Marilene Lemos, Denise Laustenchlaeger, Liliane Lupi , Janete Perondi e Gisele Vilarinho

Joe Felipe Grandis, Aline Tabai, Daniele Camargo e Francine Zarbetti

Vânia Machado, André Belardi, Thiago Rodrigues, Thiago Santana e Ruy Nogueira

Janete Perondi, Naiara Theodoro, Denise Lautenschlaeger, Amanda Márcio, Aline Braga e Livia Oliveira

Suzana Jagler, Ruy Nogueira, Marilene Lemos e Othoniel Cavion
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RESSURREIÇÃO

J OGOS

Em parceria com Grupo
Zelo, cemitério amplia
oferta de serviços funerários

Basquete é campeão dos Regionais
com elenco 100% piracicabano

Convênio foi assinado pelo bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo
da Fonseca, e pelo presidente do Grupo Zelo, Lucas Provenza
O Parque da Ressurreição e o
Grupo Zelo, uma das maiores empresas funerárias do Brasil, firmaram parceria para oferecer novas
opções de serviços e planos funerários para as cidades que pertencem ao território da Diocese de Piracicaba. A iniciativa visa contribuir com a administração do cemitério e beneficiar obras de caridade
da Igreja Católica. O anúncio foi
feito ontem, 1º, após a missa em
comemoração aos 51 anos do cemitério-jardim, na Capela da Ressurreição, dentro do campo-santo.
Pelo contrato, o Grupo Zelo
atuará como prestador de serviços para o Parque da Ressurreição, ficando responsável pela
venda de jazigos do cemitériojardim de Piracicaba, planos de
assistência funerária e cremação.
Com atuação nacional, a empresa oferece planos com mensalidades a partir de R$ 59,90.
Como o Parque da Ressurreição é uma instituição da Diocese,
a parceria foi assinada pelo bispo
de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, e pelo presidente
do Grupo Zelo, Lucas Provenza.
O retorno obtido com o acordo
será usado na manutenção e ampliação do cemitério-jardim, mas
os recursos também poderão ser
revertidos para obras de caridade da Igreja Católica, por meio de
projetos sociais do cemitério.
Entre os trabalhos beneficiados estará o Centro de Convivência Infantil (CCI) do bairro Novo

Horizonte, que havia sido interrompido pela entidade civil que
fazia a gestão anterior, mas será
reaberto pela Diocese como ação
social do Parque da Ressurreição.
“Como Igreja, é nossa missão
anunciar o Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo, inclusive com
as boas obras. Também é parte da
fé cristã na Ressurreição o respeito e as orações aos falecidos, além
do acolhimento e o amparo espiritual daqueles que ficam. Acredito
que, com a parceria, será possível
cumprir ainda melhor as funções
da Igreja com o cemitério, mas deixando a parte operacional e comercial com pessoas mais preparadas
para isso”, afirmou Dom Devair.
O gerente regional do Grupo
Zelo no estado de São Paulo, Maurício Costa, destacou que é a primeira vez que a empresa firma
uma parceria como esta. “É uma
parceria inédita e muito positiva
com a Igreja Católica. Ficamos felizes em agregar nossa expertise
ao serviço que é prestado atualmente em Piracicaba e região, levando ainda mais tranquilidade
e conforto no momento da despedida”, ressalta. Ele destacou, ainda, que o grupo tem mais de 4
milhões de vidas asseguradas e
atua em mais de 200 cidades brasileiras. “Nosso foco é sempre
prestar o melhor serviço, com zelo,
e proporcionar um momento de
acolhimento às famílias”, disse.
O padre Marcelo Sales, ecônomo da Diocese e administrador

Divulgação

Tênis de mesa encerrou a participação em 3º lugar em três categorias

O anúncio foi feito ontem, 1º, após a missa em comemoração
aos 51 anos do cemitério-jardim, na Capela da Ressurreição

do Parque da Ressurreição, explicou que haverá a opção de oferecer
à população os serviços que são
prestados pelo Grupo Zelo, mas que
o cemitério continuará atendendo
a todas as pessoas sem distinção.
GRUPO ZELO - O Grupo
Zelo está há cinco anos no mercado e é hoje uma das maiores empresas e a que mais cresce no Brasil, no setor funerário. Presente
em 14 estados e no Distrito Federal, o Grupo Zelo possui cerca de
300 unidades e mais de 3,5 mil
colaboradores. Especializada em
planos, serviços funerários e cemiteriais, soma mais de 4 milhões
de vidas cobertas, entre titulares
e dependentes de seus planos.
O PARQUE - Localizado na
Avenida Comendador Luciano
Guidotti, 1.754, no Jardim Ca-

xambu, o Parque da Ressurreição mantém seis salas de velório
com copas de apoio, sendo quatro delas com salas para descanso da família, floricultura, lanchonete com sala de leituras, recepção de visitantes e cessionários,
administração informatizada e
capela para orações e celebrações.
A praça central é um amplo espaço de convivência com
lago ornamental, paisagismo,
ruas pavimentadas para caminhada, música ambiente, arte e
mensagens de apoio e reflexão.
Para as crianças há espaço
lúdico e pequeno parque infantil. O estacionamento externo
tem capacidade para cerca de
120 veículos, além de estacionamento interno noturno, e estrutura física disponível 24h.

A equipe masculina sub-21 de
basquete de Piracicaba conquistou,
no último fim de semana, o título
dos Jogos Regionais, evento organizado pela Secretaria de Esportes
do Estado de São Paulo que completa 64 edições em 2022. Em virtude da pandemia da Covid-19, a
competição não possui sede fixa
nesta temporada. O time piracicabano, representado pelo Clube de
Campo de Piracicaba, superou
São Manuel (99x37), Porto Ferreira (96x45) e Lençóis Paulista
(79x42) para garantir o lugar
mais alto do pódio. De quebra, o
elenco comandado pelo técnico
Marcos Silva garantiu uma vaga
para os Jogos Abertos do Interior.
"Na minha trajetória como
treinador, disputei várias edições
dos Jogos Regionais, por cidades
diferentes, com diversas equipes
no masculino e no feminino. Sou
piracicabano, nascido e criado
aqui, e é sempre um prazer poder
representar a minha cidade. Conquistamos o título dos Jogos Regionais, mas confesso que com
um gosto mais do que especial e
explico o motivo: dos 13 atletas
que disputaram o evento, todos
são de Piracicaba. Ver os atletas
em quadra, jogando um basquete de qualidade, alegre e em conjunto, confesso que me deixou
emocionado", elogiou Silva.

FUTEBOL - A delegação da
Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam) também conquistou resultados positivos no gramado. A equipe masculina de futebol, representada
pelo XV de Piracicaba, derrotou
Pirajuí por 2x0, venceu Borebi
pelo placar de 3x0 e superou
Anhembi por 2x0 no torneio sub21. Os três triunfos classificaram
o Alvinegro para a decisão do torneio, que será contra Lençóis
Paulista. A partida final acontece
no próximo sábado, 06/08. Os
dois finalistas já têm vaga assegurada para os Jogos Abertos do
Interior, assim como o plantel de
handebol masculino livre de Piracicaba - a ADH 15 de Piracicaba encerrou a fase regional com o
vice-campeonato da modalidade,
atrás apenas de São Carlos.
O último fim de semana marcou ainda as vitórias de Piracicaba no vôlei de praia, feminino e
masculino, sobre Porto Ferreira e
Saltinho. Ambos avançaram para
a próxima fase. Na competição de
damas, a Selam ficou em segundo
lugar nos torneios livres feminino
e masculino, e também carimbou
a passagem para os Jogos Abertos. Já o tênis de mesa encerrou a
participação em terceiro lugar nas
três categorias que disputou: equipes, duplas e classificação geral.

GENEROSIDADE
Uma mulher do estado do
Kentucky, nos EUA, ganhou
US$ 146.351,74 (aproximadamente R$ 800 mil) na loteria
após jogar com uma aposta de
apenas US$ 20 no início deste
mês de julho. Ela ficou chocada com sua sorte. "Nunca pensei que ganharia algo assim,
mas isso mostra que pode
acontecer", disse ela, segundo
o comunicado da Loteria do
estado de Kentucky. Com o dinheiro que ganhou, sua primeira atitude foi ir até um
mercado perto de onde mora e
comprar US$ 2 mil em valepresentes e os distribuiu para
aqueles que estavam no estabelecimento no momento. "Alguns foram pegos de volta,
pensando que eu queria algo
em troca", disse. Ela só queria
compartilhar sua boa sorte
com as pessoas da região. "Recebi um presente [in]esperado
e acredito em pagá-lo e queria
passá-lo adiante", disse ela aos
funcionários da loteria por
meio do comunicado. "Este é
um presente incrível." Além de
seus atos de bondade, planeja
usar seus ganhos para comprar um carro e pagar contas.

ESTRATÉGIAS
De imediato, cabe explicar
que fator primordial que ditará
o ganhador de concursos, como
é o caso da Mega-Sena, é puramente a sorte. Isto porque, tratase de um jogo de “sorte ou azar”,
de modo que não há uma lógica
matemática indicada e correta.
Não existe uma linha matemática certa a ser seguida, ou um raciocínio matemático que vai te dar
uma chance maior de ganhar.
MAIS SORTEADAS
Por sua vez, é possível analisar o resultado dos últimos sorteios, de modo a saber quais números saíram mais. Nos 2.505
concursos até o momento, o número 53 (saiu 284 vezes), assim
como o número 10 (282 vezes).
Sendo assim, apostadores podem
se arriscar, seguindo a lógica das
dezenas mais sorteadas. Outra
estratégia adotada por alguns
apostadores, é subir a aposta
mínima de seis dezenas, ou seja,
jogando com mais números. De
acordo com a Caixa, quem aposta com 6 dezenas, tem a chance
de acertar cerca de um em
50.063.860. Já a aposta máxima
de 15 dezenas, a chance de acerto é de 1 em apenas 10.003.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A11

Terça-feira, 2 de agosto de 2022

T ANQUINHO

Estrada no distrito
recebe manutenção
Thais Passos/SEMA

GUARD
A M UNICIP
AL
ARDA
UNICIPAL

Banda e Canil fazem apresentação
na praça, pelo aniversário da cidade
População que passava parou para acompanhar as apresentações; foi ontemm
(01) na Praça José Bonifácio, como parte das comemorações dos 255 anos

Estrada do Godinhos esteve em manutenção durante o mês de julho

Como parte da programação
de obras, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento) realiza a manutenção
das estradas na região do bairro
Tanquinho. A equipe esteve nas
estradas PIR 021N, PIR 019N e
PIR 026 passando a motoniveladora e aplicou o material lajão britado em alguns pontos críticos,
com auxílio do rolo compactador
e do caminhão-pipa para ajudar a
compactar o material na estrada.
O serviço está em andamento.
No bairro Godinhos, a Sema
finalizou o trabalho iniciado no
começo de julho, com aplicação
de pedregulho. Durante todo o
mês, a equipe passou pela estrada principal do bairro, a PIR
024, atendendo a demanda de
moradores para a melhor circu-

lação de carros e pedestres. A manutenção será continuada nas
próximas semanas, mas foi interrompida por hora para atender outras regiões prioritárias.
A Sema também aplicou
pedregulho e passou máquina
nos pontos críticos da estrada
José Francisco Perez Gonzalez
(PIR 290), no bairro Paredão
Vermelho, e na estrada PIR
230, em Anhumas, conhecida
como estrada da Capela.
A passagem da ponte do Toneca, que está sendo reconstruída pela equipe da Sema no bairro Campestre, foi liberada na
sexta-feira, 29, para trânsito. O
grupo de trabalho responsável
pela manutenção e limpeza de
pontes na zona rural finaliza
alguns ajustes, que devem ser
concluídos nesta semana.

A Banda e o Canil da Guarda Civil de Piracicaba movimentaram a praça José Bonifácio na
manhã de segunda (01), como
parte da programação do aniversário de Piracicaba comemorado.
Além deles, cinco viaturas recebidas nesta administração também ficaram expostas em frente
à Catedral de Santo Antônio.
A população que passava pelo
local, bem como alunos da Escola
Estadual Morais Barros, prestigiaram as apresentações. Também prestigiaram o evento pessoas que viram nos jornais a programação prevista na praça e foram ouvir boa música, além de
ver como os cachorros do canil
são treinados para agirem na
busca por drogas, por armas e no
auxílio em ações de sequestro.
As crianças dos primeiros e
segundo anos da Escola Morais
Barros estavam eufóricas, acompanhando a apresentação da banda e ficaram mais entusiasmadas
ainda quando a equipe do Canil

iniciou o Show Dog, com apresentação dos cães treinados pela equipe do Canil, que além de passarem
pelo rolo, pularem obstáculo, também acharam escondidas armas e
drogas, bem como salvaram a vida
da refém sequestrada, interpretada pela diretora da escola, Silmara Aparecida Romani. “Nós soubemos da programação pelos jornais e decidimos trazer as crianças para assistirem e elas gostaram muito”, explica Silmara, que
estava com cerca de 100 crianças,
além das professoras das turmas.
Quem também gostou da apresentação foi o casal Vera Ângela
Ferraz e Fernando Antônio Miglioranza, que estavam no centro da
cidade para sacar a aposentadoria de Fernando e tiveram uma
grata surpresa. “Nós gostamos
muito. Nem esperávamos encontrar esta apresentação e ficamos
felizes com a surpresa. Tudo
muito bonito, belas músicas,
agora vamos assistir o Canil”.
Já Fátima Casale Modolo e

Clarice Francoso Casale, filha e
mãe respectivamente, foram à
praça exclusivamente para ver
a apresentação e amaram. “Nós
gostamos muito, deveria ter
mais apresentações destas”.
A banda José Romário de
Oliveira França tocou por uma
hora e executou os hinos da
Guarda Civil de Piracicaba e de
Piracicaba e as músicas Hey
Jude, Banda Infantil, Como é

grande o meu amor por você, Asa
Branca, A Volta da Asa Branca,
Só quero um xodó, A praça, Canção do Exército e Parabéns.
VIATURAS – Ficaram expostas durante as apresentações
as viaturas da Guarda Civil que
foram recebidas nesta administração, totalizando três viaturas destinadas para a Patrulha Rural,
uma para Defesa Civil e uma
para Patrulha Maria da Penha.
Nadir da Motta

Justino Lucente

Apresentações aconteceram na Praça José Bonifácio

Banda abrindo a apresentação na Praça
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DECOLA PIRA

Luciano Almeida anuncia Reforma
Administrativa e os investimentos
Reforma vai criar a Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial, além da
Ouvidoria e Corregedoria; evento contou com a presença do governador Rodrigo Garcia

O prefeito Luciano Almeida
entregou ontem (01) o ofício com
os projetos da Reforma Administrativa para o presidente da Câmara, Gilmar Rotta, durante a
apresentação do projeto Decola
Pira – Programa de Desenvolvimento do Município, em comemoração ao aniversário de 255
anos de Piracicaba. O evento contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, do presidente da Investe-SP, Antonio
Imbassahy, do presidente do
grupo Cosan, Rubens Ometto
Silveira Mello, e de demais autoridades municipais e estaduais.
“Quando falamos de 255
anos, não temos ideia do que isso
de fato representa. Mas se eu falar
que Piracicaba nasceu em 1767
começamos a imaginar por quantas coisas essa cidade passou, os
momentos da história e tudo que
aconteceu de 1767 a 2022. Então
começamos a entender a importância e o quanto isso representa.
Nada mais justo que, no dia do
aniversário dela, a gente entregue
um presente e o projeto que apresentamos hoje é o Decola Pira”,
afirmou Luciano Almeida.
O Decola Pira é um programa de organização administrativa e implantação de política pública que tem por objetivo a melhoria da eficiência na prestação
de serviços públicos municipais
com os princípios de legalidade,
publicidade e impessoalidade. Um

dos destaques é a Reforma Administrativa, que vai criar a Secretaria Municipal de Habitação e
Gestão Territorial (SEMUHGET),
unificando a Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba) e o
Ipplap (Instituto de Pesquisas e
Planejamento de Piracicaba); e a
Corregedoria e Ouvidoria.
A Reforma Administrativa
também contempla adequações
nas secretarias municipais de
Obras (que também ficará responsável pela zeladoria do município), de Defesa do Meio Ambiente e no Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto). “Desde o início, nosso grande projeto é transformar a Prefeitura de Piracicaba, de vários instrumentos ainda muito antigos na sua prestação de serviço, para o que tem de
mais moderno e eficiente para a
prestação de serviços para a sociedade”, explica Luciano Almeida.
VER DE MUSEU – Durante o Decola Pira, o presidente
do grupo Cosan, Rubens Ometto
Silveira Mello, anunciou o VER
de Museu, projeto que será realizado no Engenho Central e contemplará o passado e o futuro
da cana, seja na produção de
açúcar, etanol, energia elétrica
e biogás, entre outras fontes de
energia limpa e renováveis.
“É o sonho que a gente sempre teve que é o museu da canade-açúcar, porque Piracicaba é o

berço da agricultura brasileira que
hoje sustenta esse país com o agronegócio brasileiro. A gente tem que
fazer o museu para que a memória não desapareça, porque o tempo vai passando e coisas novas
surgem”, afirma Silveira Mello.
Conforme explicou Luciano
Almeida, a primeira etapa do projeto consiste no restauro dos barracões 7A e 7B para iniciar a primeira etapa da construção. A previsão é que o VER de Museu seja
entregue em 1º/08/2023.
EDUCAÇÃO – Na Educação, Luciano Almeida apresentou o projeto EITA (Escola Integral para Todas). Entre as novidades estão a oferta de uniformes aos alunos, compra de laptops para alunos e professores e
contratação de empresa para manutenção e reforma das escolas.
SAÚDE – Na Saúde, o prefeito anunciou o Cartão Pira, que
visa unificar os dados dos pacientes e tornar o sistema mais eficiente, além de melhorias na logística de medicamentos, parceria para
a gestão de unidades de saúde e
adesão ao Consórcio Cismetro.
FUSSP – Já o projeto Pira
Sem Fome, do Fussp, será uma
parceria com as empresas do município para arrecadação de cestas básicas para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que vivem na cidade.
INVESTIMENTOS – No
campo dos investimentos, Lucia-

Isabela Borghese/CCS

O governador do Estado, Rodrigo Garcia, esteve com o prefeito Luciano Almeida,
assim como presidente do Grupo Cosan, Rubens Ometto Silveira Mello

no Almeida fez anúncios na soma
de R$ 4,1 bilhões e a geração de
3.800 empregos. A Prefeitura foi
parceira e atuou em conjunto com
grandes empresas instaladas no
município para que pudessem expandir seus negócios e gerar mais
emprego, como a Klabin, que anunciou investimento de R$ 1,6 bilhão;
a CJ do Brasil com R$ 1 bilhão; a
Hyundai, a Oji Papeis e a Raízen

que anunciaram, respectivamente,
R$ 500 milhões cada uma, além
das redes de supermercados Assaí
Atacadista, Obramax, Rede São
Vicente e Delta que investiram R$
300 milhões em Piracicaba.
GESTÃO – Para a melhoria
da gestão municipal, Luciano Almeida anunciou o programa Prefeitura Sem Papel, a implantação
de novo programa de Compras,

plano de cargos e salários, concessões e concursos públicos. Também foram anunciados no Decola
Pira projeto de eficiência energética, que prevê 50 mil pontos de iluminação de LED, a terceirização
da frota de veículos leves, a ciclovia Riverside com aproximadamente 36 Km ao redor do rio
Piracicaba, além do Engenho da
Cultura e do Novo Centro.
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1ª CORRIDA ESG

Evento conta com mais de 1.420 inscritos
Realização da Prefeitura com o projeto Potinho Cheio, da vereadora Alessandra Belucci, e Egrégora Servatvs, com organização da Chelso Sports e Moby Eventos
A Prefeitura de Piracicaba realizou no último sábado (30) a 1ª
Corrida ESG, no Engenho Central,
como parte da programação de
aniversário de 255 anos da cidade. Com largada e chegada ao lado
do armazém 17, os 1.422 inscritos
participaram da prova. A 1ª Corrida ESG foi uma realização da
Prefeitura em conjunto com o projeto Potinho Cheio, da vereadora
Alessandra Belucci, e Egrégora
Servatvs, com organização da Chelso Sports e Moby Eventos. Todo o
valor arrecadado com as inscrições
foi revertido para ações sociais e
causa animal do município.
Disputada nas modalidades
5k e 10k, o percurso da corrida foi
nas avenidas Cruzeiro do Sul e Paulista, e teve premiação nas categorias geral-masculino, geral-feminino e por faixa etária. Todos os participantes receberam medalha.
Para Alex Gama Salvaia, titular da Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente, a realização do evento
superou as expectativas. “Esse foi

o primeiro evento que realizamos
nesse sentido e percebemos que foi
além das expectativas. A corrida
foi pensada de uma forma diferenciada, acontecendo em um sábado e pela primeira vez em conjunto com outros eventos. Queremos colocar a Corrida ESG como
parte do calendário oficial da cidade. Além disso, também estamos
pensando em outros eventos para
os próximos meses”, destaca.
Guilherme Celso, diretor da
Chelso Sports destacou o sucesso
da 1ª Corrida ESG. “Foi um sucesso, ficamos muito felizes com o
resultado, com a superação dos
atletas finalizando a prova, que
teve uma dinâmica nova, tanto
para a cidade quanto para os próprios atletas. Então o resultado foi
muto bom. E agora esperamos que
a corrida entre pro calendário oficial da cidade, se tornando tradição, como tantas outras corridas
que temos em Piracicaba”, diz.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracica-

ba (Fussp), Andréa Almeida, foi
uma dos atletas que enfrentou o
percurso de 5k. Além disso, ela
participou da entrega dos troféus
aos campeões. “Gosto de correr e
mantenho a corrida no meu dia
a dia. Então, fiz questão de participar da 1ª Corrida ESG e sentir a alegria de participar de um
evento muito bem organizado e
gostoso. Mais um ponto positivo
para a cidade, em receber essa
ação voltada para a saúde e qualidade de vida”, salienta.
O evento contou com patrocínio da Hyundai, Ambiental
Piracicaba, CJ Brasil, Delta Supermercados, ElringKlinger,
Embraplan Engenharia, Silcon
e Agropecuária do Mané.
O resultado final da 1ª Corrida ESG está disponível em: https:/
/www.cronoserv.com.br/m/
EventStage.aspx?prova=220094#home.
OS VENCEDORES – Correndo há apenas dez meses, o primeiro colocado da categoria geral-masculino 5k, Renato José da

Silva, da equipe Tietê Runners,
completou a prova em incríveis
16 minutos e 32 segundos. “Recentemente fui campeão na modalidade 10k em Americana e
agora aqui, em Piracicaba. Isso
demostra que a nossa equipe está
indo bem. É um pessoal unido e
que representa o esporte, porque
a corrida é isso, aliar saúde e todas as amizades que fazemos ao
longo do caminho”, ressalta.
Na categoria geral-feminino 5k, a campeã foi Anny Karoline da Equipe BM Treinamento, que finalizou o percurso em
20 minutos e 07 segundos.
Já na modalidade geral-masculino 10k, Alaelson Bispo dos Santos, da Equipe Vênus, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada,
com o tempo de 35 minutos e 31
segundos. “Corro há sete anos e
esse é meu segundo pódio geral.
Participar da corrida foi muito
bacana. Estamos sempre treinando muito, então vencer é muito
bom e nos impulsiona a seguir”.

Rossana Anabela Silveira, da
equipe Amigos da Corrida – VLJ,
foi primeira colocada no geral feminino 10k, completando a prova em 44 minutos e 43 segundos.
Correndo há pouco mais de um
ano, Rossana disse que o pódio é
sinônimo de incentivo. “Esse foi
meu primeiro pódio geral e fica
como mais um incentivo para
continuar sempre”, afirma.
POTINHO CHEIO – Após
a corrida, o evento ficou por conta da programação especial desenvolvida pelo projeto Potinho
Cheio, que contou com food trucks, apresentação da coreografia
de maculelê feita por crianças e
adolescentes atendidos no Case
Bosques do Lenheiro, agendamento para castração de animais,
apresentação de adestramento de
animais, serviços de saúde, estrutura de educação de trânsito
para crianças e petminhada, que
teve cerca de 700 participantes
e muitos pets, de cães até coelho. O encerramento do evento

ficou por conta do show com o
grupo de pagode Jeito Moleque.
O casal Roberta de Toledo Almeida Borges e Ronan de Alencar Borges foram prestigiar o
evento com seus cães Filó, de 4
anos, e Ká, que tem 19 anos e uma
linda história. “O Ká chegou até
mim por meio de uma amiga. Ela
o resgatou com um ano, doente,
todo descuidado e tratou dele com
muito carinho. Porém, quando ele
tinha dez anos, ele começou a fugir da casa dela para ficar comigo. O Ká passava o dia grudado
em mim e, então, eu tive que adotá-lo, a dona dele acabou o entregando a mim, porque nos tornamos inseparáveis”, conta.
Roberta diz que agora é impossível encontrá-la sem a presença do Ká. “Ele está há nove anos
comigo e desde então ninguém me
vê sem ele. É algo inexplicável. Falar
do Ká, contar a história dele, é uma
das coisas que mais me dá prazer.
Esse cãozinho é um doce, todos se
apaixonam por ele”, destaca.
Fotos: Isabela Borghese

1.422 atletas participaram da 1ª Corrida ESG

Alex Salvaia, secretário da Sedema, e a filha, Alice Salvaia, participaram do evento

Anny Karoline, vencedora na categoria geral-feminino 5k e o pódio final

Na categoria geral-masculino 10k, o campeão foi Alaelson Bispo dos Santos

Pódio da categoria geral-masculino 5k, com o primeiro colocado Renato José da Silva

Pódio final da categoria geral-feminino 10k, com a campeã Rossana Anabela Silveira
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VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copacoz., área de serviço, área gourmet c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO 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.
------------------------------------------

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e
montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,
2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

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

TORNEIRO MECÂNICO - Para trabalhar em São Pedro,com torno paralelo de 1 metro, não precisa ser
tempo integral, Bom salário contato
Zap (19) 996755952.
------------------------------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2022
Processo N.º 735/2022
OBJETO: Credenciamento de Instituição Financeira visando a futura contratação de instituição
financeira (Banco) para o serviço de recebimento de arrecadação Municipal – recolhimento de
tributos e demais receitas municipais - por intermédio de suas agências, com prestação de contras por meio magnético de valores arrecadados, no padrão FEBRABAN.
Prazo para credenciamento: de 02 de agosto a 15 de agosto de 2022.
Horário para credenciamento: das 09:00 às 11:00hs – 13:00 às 16:00hs.
Local: Rua Amadeu Amaral, 255 – Mombuca-SP.
Informações e Solicitação de Edital: E-mail: mombuca@uol.com.br Telefone: 3488-6262. Mombuca, 01 de agosto de 2022 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
PROCESSO Nº 736/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para revitalização da fachada
da Escola Municipal Aparecida Farah José.
Prazo para entrega Proposta e Habilitação 17/08/2022, até as 10h00, sendo abertas logo a seguir,
na sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255, Centro. O edital na
íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retirado no horário de expediente até 24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes ou solicitados através do email: mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal através do telefone (19) 3488-6262.
Prefeitura Municipal de Mombuca, 01 de agosto de 2022. Rogério Aparecido Alcalde – Prefeito Municipal
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FALECIMENTOS
SRA. JOANNA BUENO FLABIO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos
finados Sr. Miguel Bueno e da
Sra. Maria Joaquina; deixa as
filhas: Maria Aparecida Flabio e
Vera Lucia Bueno. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala 03, para o
Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. NOEDIR VICENTE DAVANZO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos
finados Sr. Angelo Davanzo e da
Sra. Teresa Gava Davanzo, era
casado com a Sra. Fatima Galzerani Davanzo. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
12h30 da sala “D” 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.
SR. JULIO BARBOZA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados
Sr. Luis Barboza e da Sra. Guilhermina Pedro Barboza, era
casado com a Sra. Terezinha
Aparecida Pedreira Barboza;
deixa as filhas: Monica Barboza
Rezende, casada com o Sr. Ely
Roberto Rezende e Cristiana
Barboza dos Santos, casada
com o Sr. Julio dos Santos Junior. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enluta-

dos os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ODILA SVETLAUSKIS faleceu anteontem, na cidade de
São Pedro/SP, contava 95 anos,
filha dos finados Sr. Caetano
Molinari e da Sra. Emilia Molinari, era viúva do Sr. Luiz Svetlauskis; deixa a filha: Siomara
Svetlauskis Brito. Deixa neta,
demais familiares e amigos. O
velório ocorreu ontem das
13h00 às 16h00 na sala “Esmeralda” do Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo
o féretro para a realização da
Cerimônia de Homenagens
Póstumas às 16h00 no salão
“Salão Nobre” do mesmo local.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SRA. ILDA PEREIRA DA COSTA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 91 anos, filha
dos finados Sr. Antonio Marcilino Pereira e da Sra. Sebastiana Maria de Jesus, era viúva
do Sr. Mario Helio Pereira da
Costa; deixa os filhos: Elizabete Pereira de Lima, já falecida e Roberto Salvador, já falecido. Deixa netos, bisnetas,
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.
SRA. ILANE APARECIDA CARDOSO HUZIWARA faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/
SP, contava 56 anos, filha do Sr.
Wilson Cardoso, já falecido e
da Sra. Maria Jose Wolf Cardoso, era casada com o Sr. Hideo
Huziwara; deixa o filho: Willian
Kend Huziwara. Deixa demais

familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h30
do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Ipeúna/SP,
para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SRA. ANTONIA DE FÁTIMA
SOUZA SANTOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 63
anos, filha da Sra. Aralines de
Jesus, era casada com o Sr.
Djalma de Souza Santos; deixa os filhos: Leandro de Jesus
Santos, já falecido; Alessandra
Cristina de Jesus Santos e Silvia Leticia de Jesus Santos.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JUREMA MIRANDA VITALE TOLEDO faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Alberto Vitale e da Sra. Lysenor Miranda
Vitale, era viúva do Sr. Francisco Ferraz de Toledo; deixa as
filhas: Cristina Vitale Ferraz de
Toledo Toti, casada com o Sr.
Genecy Toti Junior e Silvia Vitale Ferraz de Toledo Mafia, casada com o Sr. Augusto Cesar
Mafia. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 12h30
do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala
“Esmeralda”, para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SR. SEBASTIÃO FERNANDES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 87 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Fernandes e da
Sra. Bertolina Vicente de Paulo,
era viúvo da Sra. Terezinha Rodrigues; deixa os filhos: João
Fernandes, casado com a Sra.
Helena de Fatima Rosa Fernandes; Luciana Fernandes,
casada com o Sr. Jeferson Felipe de Carvalho Barbosa e Damares Fernandes, casada com
o Sr. Antonio Ferreira de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 09h30
do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “
Diamante”, para o Cemitério
Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO BRESSAN faleceu ontem, na cidade de Rio
das Pedras/SP, contava 90
anos, filho dos finados Sr. Atilio Bressan e da Sra. Amalia
Francisca da Silva, era casado com a Sra. Gertrudes Pereira Bressan; deixa os filhos:
Jose Osmil Bressan, casado
com a Sra. Maria Aparecida
Bressan; Loriz Valdo Bressan,
casado com a Sra. Samira Teresinha Levandoski Bressan;
Maria Creuza Bressan, casada com o Sr. Adilson Coleone
e Paulo Sergio Bressan, casado com a Sra. Lucia Catarina
Bonassa Bressan. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP,
para o Cemitério Municipal da
cidade de Rio das Pedras/SP. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA PIZZOL VALARINI faleceu dia 29, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos
finados Sr. Valeriano Pizzol e da
Sra. Maria Antonialli Pizzol, era
viúva do Sr. Horacio Valarini;
deixa os filhos: Pedro Jose Valarini, casado com a Sra. Ivete
Regina Amstalden Valarini;
Luis Gonzaga Valarini, casado
com a Sra. Marcia Lucia de
Sousa Valarini; Maria Jose Valarini e Terezinha de Jesus Valarini, viúva do Sr. Geraldo de
Lollo. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 30, tendo saído o féretro
às 15h00 da sala “A” 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.
SR. TARCISIO FRASSETO faleceu dia 29, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados
Sr. João Frasseto e da Sra.
Irma Sandalo Frasseto, era
casado com a Sra. Maria Roseli Mandro Frasseto; deixa os
filhos: Fernando Antonio Frasseto, casado com a Sra. Flavia Danielle Santos Frasseto;
Jose Eduardo Frasseto, casado com a Sra. Ivane Cirino
Franco Frasseto; Gislaine
Aparecida Frasseto e Jorge
Alexandre Frasseto, casado
com a Sra. Adriana Aparecida
Soares Frasseto. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 30, tendo saído
o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 02 para o Cemitério Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO LUIS DE SOUSA
FILHO faleceu dia 30, nesta ci-

dade, contava 54 anos, filho
do Sr. Antonio Luis de Sousa,
já falecido e da Sra. Darli Bravo de Sousa. Deixa familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 30, tendo saído o féretro às 12h00 do Velório do Crematório Memorial
Metropolitano de Piracicaba/
SP, sala “Rubi”, para o Cemitério Municipal de Laras em
Laranjal Paulista/SP. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. SEBASTIÃO ANTUNES DA
SILVA faleceu dia 30, nesta cidade, contava 53 anos, filho
dos finados Sr. Cirilo Antunes
da Silva e da Sra. Luzia Rosa
de Jesus, era casado com a
Sra. Rosangela Maria Braga
da Silva; deixa os filhos: Patricia Maria da Silva Campos,
casada com o Sr. Rodrigo
Campos; Erica Fernanda da
Silva e Paola Elen da Silva.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 30, tendo saído o féretro às 17h00 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. MARIA SEBASTIANA
ZARRATIM faleceu dia 30,
nesta cidade, contava 86
anos, filha dos finados Sr. Antonio Zarratim e da Sra. Antonia de Toledo. Deixa irmãs,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 30, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

FALECIMENTOS
Sr. ALCIDES SÁPIA faleceu
dia29pp nesta cidade, contava
87 anos. Era Casado com Sra.
Lourdes da Silva Sápia. Era filho dos finados Sr. Alexandre
Sápia e da Sra. Maria Fabretti;
deixa os filhos: Maria Aparecida
Sápia, João Batista Sápia casado com Maria Aparecida da
Silva, Luzia Sápia Bega casada
com Israel Ademir Gutierrez
Bega, Israel Sápia casado com
Denise Raquel Costa Sápia,
Maria Madalena Sápia Camargo casada com João Batista
Camargo e Ana Maria Sápia
Mosca casada com Marcos Roberto Mosca. Deixou netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se dia 30pp às
09:30hs, saindo o féretro do
Velório Vila Rezende, sala 2,
seguindo para o Cemitério Municipal Vila Rezende. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS
SR. LUIZ ROBERTO DE CAMPOS FERREIRA faleceu dia
30pp nesta cidade, contava 78
anos. Era Casado com Sra.
Eloise Conceição De Agostini
Ferreira; filho dos finados Sr.
Joaquim G Ferreira e Sra. Helena de Campos Ferreira. Deixa os filhos: Monica M Ferreira, Luiz Roberto M Ferreira, Patricia Ferreira Saldanha, Tiago
de Campos Ferreira e Daniel
de Campos Ferreira. Deixou
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
deu-se dia 30pp as 16:30hs,
saindo o féretro do Velório Parque da Ressurreição – Sala C,
seguindo para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
MENINA ALICE VITÓRIA CASTRO SILVA faleceu dia 30pp
nesta cidade. Filha do Sr. Eduardo Rubia da Silva e Sra Valéria
Antonia Costa de Castro. Seu
sepultamento deu-se dia 30pp,
saindo o féretro para o cemitério Municipal de Vila Rezende.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA BENEDITA DE PAULA FRANCO faleceu dia 30pp
nesta cidade, contava 70 anos,
era casada com Sr. José Maria
Corrêa Franco; filha dos finados
Sr. Pedro Gomes de Paula e da
Sra Benedicta Lambstein de
Paula. Deixa os filhos: Adriana
de Paula Franco Andrade casada com Jorge Luiz Ferreira de
Andrade, Alessandra Patrícia
Franco Ferreira casada com
Valdecir Ferreira e Aguimar Rogério de Paula Franco. Deixa
netos, demais parentes e amigos. Seu sepultamento deu-se
dia 31pp as 10:30 hs, saindo o
féreto do Velório da Saudade,
sala 4, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e
amigos enlutados os sentimentos e pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.

SRA MARIA ANGELINA VASSARI faleceu dia 31pp cidade, contava 67 anos; filha dos finados
Sr. Jose Vassari e da Sra. Ilda
Miranda Vassari. Deixou os filhos: Tabta Vassari Soares Correa casada com Paulo Cesar
Cones Correa, Anderson de
Jesus Soares casado com Karina Rossini Soares e Jorge
Soares Junior casado com Hardala Mariana Viana Lara Soares; deixou netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu dia 31pp das 10:00hs as
14:00hs na sala Rubi do Memorial Metropolitano de Piracicaba,
seguindo o féretro para a realização da Cerimonia de Homenagens Póstumas as 14:00hs
no Salão Nobre do mesmo local. Á família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA ROSANA DE ALMEIDA CALETTI ANATONE faleceu dia
31pp nesta cidade, contava 60
anos. Era víuva do Sr. Jose Anatone; filha dos finados Sr. Carlos Caletti e da Sra. Florentina
de Almeida; deixou as filhas:
Francini Caletti Anatone Alves
casada com Claudio Norberto
Alves e Daniela Caletti Anatone
- falecida. Deixou demais familiares e amigos. Seu sepultamento dia 31pp as 15:00hs,
seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR ADEMIR ALVES DE MORAES faleceu anteontem nesta
cidade, contava 65 anos. Era
filho dos finados Sr. João Alves de Moraes Filho e da Sra.
Ana Luisa Bilia de Moraes;
deixou demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
ontem as 11:00hs, saindo o
féretro do Velório Parque da
Ressurreição – Sala A, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR LUIZ APARECIDO VIEIRA faleceu dia 31pp nesta cidade,
contava 57 anos. Era casado
com a Sra Claudineia Aparecida Fessel Vieira. Era filho dos
finados Sr. Moacyr Vieira e da
Sra. Maria Gomes da Silva. Deixou os filhos: Thiago Vieira casado com Amanda Vieira,
Clayton Vieira, Luis Fernando
Vieira casado com Laudeci Paulino, Deivid Vieira casado com
Michelle Pheiffer e Greice Vieira casada com Ronaldo de Oliveira; deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se dia 02/08/2022
as 17:00hs, saindo o féretro do
Velório Vila Rezende – Sala 01,
seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. DJARMO BATISTA DOS
SANTOS faleceu ontem nesta

cidade, contava 87 anos. Era
casado com a Sra. Maria Bernadete Esteves dos santos.
Era filho dos finados Sr. Vitalino Batista e da Sra. Etelvina Esteves dos Santos; deixou os filhos: Adilson Fraga dos Santos, Jose Roberto Fraga dos
Santos, Maria Jesus dos Santos, Claudinei Fraga dos Santos, Dorival Fraga dos Santos,
Edson Fraga dos Santos, Geraldo Fraga dos Santos, Sidnir
Batista dos Santos, Lurdes
Fraga dos Santos, Gilson Esteves dos Santos, Jose Maria
Esteves dos Santos, Rodnei
Esteves dos Santos e Betania
Esteves dos Santos. Deixou
netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se ontem
às
17:00hs, saindo o féretro do
Velório Vila Rezende – Sala 03,
seguindo para o Cemitério
Municipal de Vila Rezende. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. RAUL MORAL CASTILHO
faleceu ontem nesta cidade,
contava com 77 anos. Filho do
finado Sr. João Moral Castilho e
Sra. Genoveva Salvador. Deixa
familiares e demais amigos.
Seu sepultamento deu-se ontem às 13:30, no Cemitério Municipal de Saltinho. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. EURICO GIACOMELLI faleceu ontem nesta cidade, aos
77 anos, era casado com a Sra.
Ana Maria Fornazaro Giacomelli. Era filho dos finados Sr. Fioravante Giacomelli e Sra. Helena Martins; deixa os filhos: Vlademir Antonio Giacomelli casado com Elizabete Costa Catarina, Edilene Isabel Giacomelli
Rodrigues casada com Daniel
Rodrigues e Eurico Giacomelli
Neto casado com Luana Michele Scontre Giacomelli. Deixa
netos, bisnetos, demais parentes e amigos. Seu sepultamento deu-se ontem às 16:30hs,
saindo o féretro do Velório sala,
“Zafira”, do Memorial Metropolitano de Piracicaba, para o Cemitério Municipal da Saudada.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA JOSE ZANI PERUCHI faleceu dia 29 nesta cidade, contava 86 anos de idade,
era casada com Sr. Anesio Peruchi; filha dos finados Sr. Santo Zani e Sra. Herminia Carmezini. Deixa as filhas: Anilza Aparecida Peruchi Correr casada
com Daniel Agostinho Correr e
Neiva Maria Peruchi casada
com Ary de Oliveira Monteiro
Junior. Deixa os netos: Gisele,
Lucas, Caroline, Livia e Tiago;
Bisnetos: Miguel, Alice, Maria
Clara e Davi, demais parentes
e amigos. Seu sepultamento
deu-se dia 30 ás 16:00 hs, saindo o féretro do Velório Parque
da Ressurreição, sala Standard, para o Cemitério Parque

da Ressurreição. À família e
amigos enlutados os sentimentos e pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. APPARECIDO CARDOSO
DE OLIVEIRA faleceu dia 30
nesta cidade, contava 66 anos.
Era Casado com Sra. Hilda Tomazoli de Oliveira. Era filho
dos finados Sr. Clemente Cristofoletti e da Sra. Rosa Vitti.
Deixou os filhos: Odilon Cardoso de Oliveira e Sra. Maria Aparecida Souza Silva. Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se
dia 30 as 14:00hs, seguindo
para o Cemitério Parque da
Paz de Rio das Pedras. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. MAURICE NAYEF MAROUN
faleceu dia 29 cidade, contava
83 anos. Era viúvo da Sra. Laure Nader Maroun. Era filho dos
finados Sr. Nayef Maroun e da
Sra. Hanne Hanna. Deixou os
filhos: Adriana Maroun Roel casada com Marcelo Roel, Claudia Maroun de Almeida casado
com Virgilio Olavo Gomes de
Almeida e Maurice Nayef Maroun Filho. Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento deu-se dia 30 as
15:30hs, no Cemitério Parque
da Ressurreição. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SRA ANITA DE SOUZA SANTOS faleceu dia 30 cidade,
contava 77 anos. Era filha dos
finados Sr. João Francisco de
Souza e da Sra. Maria Francisca de Souza. Deixou os filhos:
Leila Ap. dos Santos Silveira
Leite casada com Abel Silveira Leite, Wilson Ferreira dos
Santos casado com Tania Regina C. dos Santos, Lilia Ferreira dos Santos, Berenice
Santos Mendes viúva de Antonio Edival Mendes, Rafael Ferreira dos Santos casado com
Jessica Esler dos Santos.
Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se dia 30 as
17:00hs, saindo o féretro do
Velório Parque da Ressurreição Sala D, para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA ISABEL CUSTODIA
DOS SANTOS faleceu dia 29
nesta cidade, contava 62 anos
de idade, era filha dos finados
Sr. Lazaro Luiz dos Santos e
Sra. Isabel Custodia dos Santos. Deixa os filhos: Emanuel
Custodio Garcia e Jose Antonio
Garcia Neto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se dia 30 as 16:30
hs, saindo o féretro do Velório
da Saudade sala 4, para o Cemitério da Saudade. A família e
amigos enlutados os sentimentos e pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. ZILDA MARIA RODRIGUES
faleceu dia 29 na cidade de Piracicaba, contava 59 anos de
idade, era casada com Sr. Antonio Rodrigues Sobrinho. Era filha do finado Sr. Joaquim Barbosa dos Santos e da Sra. Odete
Maria de Jesus. Deixa os filhos:
Junierica Rodrigues Alves casada com Vanderlei Alves, Juselio
Rodrigues Sobrinho casado
com Daniela Feitosa e Marcelo
Rodrigues. Deixa netos e demais familiares e amigos. Seu
sepultamento deu-se-a dia 30
às 15:00hs, saindo o féretro do
Velório Municipal de Rio das
Pedras sala-01, para o Cemitério Parque da Paz na cidade
de Rio das Pedras. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SR. NORBERTO RUDNEI PIZZINATTO ESTEVES faleceu dia 29
nesta cidade, contava 65 anos.
Era casado com a Sra. Sueli Ap.
Ferreira Borges Esteves. Era filho do finado Sr. José Esteves
Moral Filho e da Sra. Helena
Pizzinatto Esteves. Deixou os filhos: Ana Paula Esteves, Luis
Henrique Esteves, Vinicius Esteves. Deixou neto Lucas Pizzinatto Esteves, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se dia 30 as 14:00hs,
saindo o féretro 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.
SRA. MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA faleceu dia 29 nesta cidade, contava 79 anos. Era
Casada com Sr. Laudemiro B.
de Oliveira. Era filha dos finados Sr. Jose Venes Rodrigues
e da Sra. Joana Pereira de
Carvalho. Deixou os filhos: Antonia Aparecida de Oliveira
Daniel casada com Francisco
de Paula Daniel, Maria das
Neves de Oliveira e Antonio
Laudemiro de Oliveira. Deixou
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
deu-se dia 30 as 13:00hs, saindo o féretro do Velório Parque da Ressurreição – Sala B,
seguindo para o Cemitério
Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. ROQUE DOS SANTOS VIEIRA faleceu dia 30 nesta cidade,
contava 66 anos. Era Casado
com Sra. Rosilene Ap. Busatto
Vieira. Era filho dos finados Sr.
Julio Vieira e da Sra. Maria José
Lourenço. Deixou os filhos: Regiane dos Santos Vieira Setten
casada com Ivan Samir Setten,
Reginaldo dos Santos Vieira
casado com Rosangela Ap.
Correa e Ricardo dos Santos
Vieira casado com Larissa Camatari Bovo Vieira. Deixou netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se
no dia 30 as 13:00hs, saindo
o féretro do Velório Parque da
Ressurreição – Sala B, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA DA PAIXÃO DE
SOUSA faleceu anteontem na
cidade de São Pedro contava
76 anos de idade e era filha
dos finados Sr. José Borges
de Sousa e da Sra. Joana Soares. Deixa os filhos: Elonice
e Maria das Graças.Deixa demais parentes. O seu sepultamento deu se ontem saindo
o féretro ás 15:00 h do Velório
Municipal de São Pedro, seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inumada em jazigo da família. Á
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS
SR. CARLOS ARMANDO faleceu ontem na cidade de São
Pedro contava 87 anos de idade e era casado com a Sra.
Terezinha de Oliveira Armando. Era filho dos finados Sr.
Olympio Carlos da Silva e da
Sra. Julia Laudelina. Deixa os
filhos: Antônio Paulo, José
Aparecido, Deise Aparecida e
Carlos Armando (falecido). Deixa netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento dar
se hoje saindo o féretro ás
10:00 h do Velório Memorial
Bom Jesus –Sala 1, seguindo
para o Cemitério Municipal de
São Pedro onde será inumado
em jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório on-line
consulte os familiares Á família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.
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