
RETORNO
Desde que apareceu celular

pelo mundo afora, o deputado es-
tadual Roberto Morais (Cidada-
nia) nunca trocou o número. E,
ainda mais, orgulha-se de aten-
der na hora ou retornar logo em
seguida a todas as ligações, fa-
lando com todas as pessoas, como
sempre faz também na sua pro-
fissão como radialista (agora,
afastado por conta das eleições).

SIGILOS
O ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva disse na sexta (2),
durante comício em São Luís
(MA) que, caso eleito, revogará
todos os sigilos de Jair Bolsonaro
em “uma caneta”. Ele dividiu pal-
co com Flávio Dino e Carlos Bran-
dão, candidatos ao Senado e ao
governo, respectivamente, além de
lideranças locais e nacionais.

SOBREVIVÊNCIA — I
Em conversa com quebra-

deiras de coco sábado (3), em
São Luís (MA), o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva lembrou
a luta das mulheres por sobrevi-
vência, criticou a violência secu-
lar da qual muitas são vítimas e
disse que vai recriar o Ministé-
rio das Mulheres, para tratar
dos interesses específicos delas.

SOBREVIVÊNCIA — II
“Nós vamos recriar o Minis-

tério das Mulheres”, disse. Lula
afirmou que é preciso assegurar
a todos o direito ao respeito, ao
trabalho, ao salário e a uma
casa, o ex-presidente destacou
as condições das mulheres e dis-
se que ainda prevalece o machis-
mo na sociedade brasileira, que
dificulta a situação feminina.
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CAPOEIRA - I
A Câmara Municipal de Pi-

racicaba promove hoje à noite,
6, solenidade pelo Dia do Capo-
eirista e de entrega da Medalha
Mestre Cosmo, eventos previstos
pelos decretos legislativos 32 e
46/2017. A cerimônia tem início
às 19h30, no salão nobre, e é or-
ganizada pelos vereadores Acá-
cio Godoy e Reinaldo Pousa e
pela vereadora Silvia Morales.

CAPOEIRA – II
Dez pessoas serão homena-

geadas: Maria Luísa Rigo da Sil-
va Costa, esposa de Claudival
da Costa, o Mestre Cosmo; Clau-
dio Nascimento Cordeiro; Elcio
Barbosa; José Marcos Abdala;
Sérgio Augusto Pedrassani;
Eduardo Carlos Furtini; Fer-
nando da Costa Pires; Gil Vaz
de Almeida; Isabel Cristina Fa-
rias; e Marcos Roberto da Cruz.

NOS ESPORTES

Pedro Kawai (PSDB), vere-
ador licenciado  e candidato a
deputado estadual , participou
da Semana Municipal de Ta-
ekwondo organizado pela Aca-
demia Nippon e recebeu troféu,
camiseta e medalha em reconhe-
cimento ao trabalho desenvolvido
como edil pela divulgação do Ta-
ekwondo e do esporte em geral.

A10A10A10A10A10

Desfile cívico de 7 de Setembro
será na avenida Independência
Evento será amanhã, 7, a partir das 8h, no trecho entre as ruas Treze de Maio
e Moraes Barros; são esperados mais de oito mil pessoas e 60 veículos

Com a orientação da professora Luciana Alves Maia
Gomes de Lima, alunos fazem cartazes contendo a
resposta para a pergunta “O Brasil que eu quero tem…”

Divulgação

O desfile cívico que marca o
Bicentenário da Independência
do Brasil, amanhã, 7, será rea-
lizado em novo local. A avenida
Independência foi escolhida
como palco do evento, que terá
início às 8h, em percurso na
avenida entre as ruas Treze de
Maio e Moraes Barros, com dis-
persão na rua Silva Jardim, nas
imediações do Estádio Barão da
Serra Negra, no Bairro Alto.
Após dois anos sem ser realiza-
do, por conta da pandemia do
coronavírus, o evento somará
mais de oito mil pessoas e 60 ve-
ículos, com a participação de 77
escolas da Rede Municipal de Edu-
cação, além de entidades, Exérci-
to, e o desfile motorizado da Polí-
cia Militar, Guarda Civil, Corpo de
Bombeiros, Samu, Linha de Saú-
de, Semuttran, Clube dos Jipei-
ros e Acipi (Associação Comerci-
al e Industrial de Piracicaba).

A avenida Independência foi
escolhida para ser o novo palco do
desfile para não interferir no Co-
mércio na área central, que vai
funcionar das 9h às 16h no feria-
do, e também para comemorar o
aniversário da via, que é uma das
principais de Piracicaba e comple-
ta 100 anos nesta semana.

MANIFESTAÇÕES - Con-
forme instrução da comissão or-
ganizadora do Desfile, estão veda-

das, durante o evento, manifesta-
ções religiosas, a presença de pes-
soas com placas, distribuição de
panfletos de partidos políticos e
apresentação de evolução frente ao
palco das autoridades. Essas me-
didas foram tomadas para que o
desfile transcorra dentro das
normalidades de horário devido
ao grande número de participan-
tes, em sua maioria, crianças.

SERVIÇO – Estarão dispo-
níveis ao público, pontos de água
durante todo o percurso, contan-
do com bebedouros na avenida
Independência, praça da Sapu-
caia e rua Moraes Barros. Os be-
bedouros e banheiros do Ginásio
Municipal de Esportes Waldemar
Blatkauskas e do Ginásio de Es-
portes José de Oliveira Garcia
Neto, além das mesmas estrutu-
ras no Estádio Barão de Serra
Negra, também estão disponíveis.

A segurança do evento será
realizada pela Guarda Civil e pela
Polícia Militar. Equipes do Corpo
de Bombeiros e Samu ficarão de
prontidão para qualquer ocorrên-
cia. As equipes do Departamento
de Saúde do Escolar, vinculadas à
Secretaria Municipal de Educação,
estarão em pontos estratégicos no
início e final do percurso do desfi-
le com equipes para atender casos
emergenciais e outros serviços.

TRÂNSITO – Com orienta-

ção de agentes de trânsito da Se-
cretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (Semuttran), a ave-
nida Independência será interdi-
tada para o trânsito de veículos
nas duas mãos, a partir das 6h
do dia 07/09, entre as ruas Vo-
luntários de Piracicaba e rua
Moraes Barros. Além disso, ha-
verá bloqueio parcial das ruas São
José, Prudente de Moraes, Aqui-
lino Pacheco, Treze de maio e Sil-
va Jardim. A previsão é que o
trânsito seja liberado às 13h.

EMPOLGAÇÃO – Os estu-
dantes da Escola Municipal Joa-
quim Carlos Alexandrino de Sou-

za, no Caxambu, estão empolga-
dos com a chegada do desfile de
quarta. A sala do jardim II, sob
a responsabilidade da professo-
ra Luciana Alves Maia Gomes de
Lima, na tarde de hoje, segun-
da-feira, dia 05/09, estava em
pleno vapor na produção de car-
tazes que levará à avenida Inde-
pendência. Além disso, os 108 in-
tegrantes da comitiva da unida-
de, dirigira por Giovana Franchi,
entre alunos e funcionários, es-
tarão devidamente uniformizados
com as cores brasileiras e con-
tarão com a animação da fan-
farra durante todo o percurso.

Divulgação

Divulgação

BEBEL EM ARAÇATUBA
A deputada estadual Pro-
fessora Bebel, ao part ici-
par de seminário na cida-
de de Araçatuba, disse que,

num país com 33 milhões
de pessoas passando fome,
é preciso produzir mais ali-
mentos e melhor. A7

DUPLA
A dupla local de candida-
tos  A lex  Madure i ra  (PL)
p a r a  e s t a d u a l  e  P a u l o
Campos (Podemos)  para

deputado federal  passou
o f im de semana em r i t -
m o  d e  c a m p a n h a  p e l a s
avenidas de Piracicaba.

A Tribuna

VISITA
Moises Nascimento, candi-
dato a deputado estadual
pelo PTB em Piracicaba, vi-
sitou a redação de A Tribuna
Piracicabana, ontem, 5, com
a certeza de que “eu acredi-
to”, conforme indica o seu
indicador direito. Foi recebi-
do pelo diretor, jornal ista
Evaldo Vicente, afirmando
que atualmente é filiado PTB
(Partido Trabalhista Brasilei-
ro), e tem mantido bons con-

tatos com o presidente esta-
dual, Oscar Facury. Seu can-
didato a senador é Marcos
Pontes, enquanto a governa-
dor é Tarcisio e a presiden-
te, Jair Bolsonaro. “Não so-
mos rivais, somos a revolu-
ção, eu acredito”, afirma Moi-
ses, que é presidente do Mi-
nistério Comaderj-SP (Con-
venção de Ministros das As-
sembleias de Deus do Esta-
do do Rio de Janeiro).
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O florescer dos ipês
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

de comungar com ela.
"Que rei sou eu?" - de-
veríamos perguntar a
nós mesmos. "Donos
do quê?" Ou apenas
posseiros daquilo que
pensamos pertencer-
nos? Ora, o "rei dos
animais"! Basta vol-
tarmos os olhos para
o alto e depararmo-
nos, então, com o in-

finito dos espaços. E, em noi-
tes azuladas, espantarmo-nos
com as miríades de estrelas
que, piscando, parecem diver-
tir-se com a nossa pretensão.

Sempre evitamos reconhecer
uma das mais tristes verdades:
a de não saber viver. Ou de ter
medo de, em nós, a vida aconte-
cer tal como ela é e não como nos
tem sido imposta. Ora, o que fa-
zem os mágicos senão buscar re-
lacionar-se com forças desconhe-
cidas - naturais ou celestiais - e
tentar conviver com elas? Pois a
vida é magia e ser mágico é reco-
nhecê-la em seu fascínio. Se sou-
bermos fazê-lo, retomaremos
fascínio daquilo que espanta.

Ainda é inverno, por mais
suave esteja sendo. Mas os ipês
floresceram! Pela cidade, lá es-
tão eles antecipando-se à prima-
vera com a brancura anuncia-
dora de passagem. Como não
olhá-los, como não percebê-los?
Ou nossos olhos cegaram-se ao
belo por força de tanta ansieda-
de e angústia? A vida dá sinais.
A todo momento. E, florescen-
do, os ipês assinalam a mudan-
ça, o final do inverno e - por que
não? - também o que nos enre-
gelou a alma nesses tempos tão
dolorosos. É o anúncio da pri-
mavera. E o simbolismo dela é
o renascimento, o reinício, o flo-
rir de sentimentos e, também,
a revitalização dos corpos.

Os ipês anunciam um novo
momento. Apenas quem souber
ver saberá sentir. Mas... Morre-
mos de tanto trabalhar. No en-
tanto, trabalha-se para viver.

———
Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Cecílio Elias Netto

Há muitos e
muitos anos,
desisti de ten-

tar entender o ininte-
ligível. Optei por es-
pantar-me cada vez
mais com o palpitar da
vida no mistério do
universo. E creio deva
ser a reação mais
adequada. Pois espanto é o as-
sombro, o maravilhamento que
perturba e incomoda. A partir
de então, passei a valorizar, ain-
da mais, as alegorias de nossos
ancestrais, criando figuras,
imagens, narrativas diante do
abstrato inspirador. Quando
não se sabe o que dizer, cria-se.
Ao não se encontrar palavras,
improvisa-se. Isso é fascinante,
penso eu, especialmente quan-
do se está diante desconhecido.
Ao se falar haver, nos chama-
dos livros sagrados, inspiração
divina, confesso aceitar essa
possibilidade. Deus expira, o ho-
mem inspira - acho isso bonito.

Está lá - no livro criador da
fé judaico-cristã e islâmica - a
narrativa da criação do homem.
Se não se aceitar a origem divina
da explicação do gênese, reco-
nheça-se, pelo menos, a geniali-
dade e a poesia. "O Senhor Deus
tomou o homem e o pôs no jar-
dim do Éden, para o cultivar e
guardar." Eis-nos, pois, coloca-
dos num jardim. O mundo é um
jardim. Para ser cultivado e pro-
tegido. Tudo isso e apenas isso.
Mas será que entendemos?

As maravilhas da ciência
mostram-nos como as coisas
acontecem. E fazem-no a partir
da curiosidade da filosofia que,
incansavelmente, indaga dos
porquês. No entanto, antes de
ambas tornarem-se ciências, o
instinto do homem primitivo -
com a singeleza de sua sabedo-
ria - entendia as manifestações
da vida em sua plena realidade.
E com poesia. E com ternura.
Nosso ancestral presenciava o
milagre da terra, do solo, na sua
reprodução incessante, parindo
frutos e maravilhas. E entendia:
a Mãe Terra, a Terra Mãe.

Tornou-se clássica a obser-
vação de Max Weber diante da
visão racionalista da modernida-
de: "Tiraram o encantamento do
Mundo, desencantaram o mun-
do." Mas o Mundo é encantado,
apesar de o ser humano insistir
em dominar a natureza, em vez
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Contrato de trabalho
intermitente

Tem a Justiça do Trabalho
anulado contratos de tra-
balho intermitentes, por

não observarem os requisitos
previstos na Lei da Reforma Tra-
balhista (Lei 13.467/2017), que
instituiu essa modalidade.

A legislação só autoriza o
contrato intermitente para ser-
viços esporádicos, com alternân-
cia de períodos de trabalho; o
empregado só recebe pelo perío-
do , efetivamente, trabalhado,
que pode ser mais de um, desde
que convocado pelo empregador.

Dire i tos  t raba lh is tas ,
como férias e 13º salário, são
pagos de forma proporcional,
assim como o FGTS. A vanta-
gem do trabalho intermitente
é que a empresa não precisa
pagar por períodos inativos,
devidamente comprovados.

O contrato intermitente cor-
responde à modalidade de con-
trato de trabalho, cuja caracte-
rística principal e diferenciado-
ra dos demais tipos de contra-
to, é a alternância entre períodos
de trabalho e de inatividade.

Ocorrendo a prestação con-
tínua de serviço, fica descarac-
terizado o contrato intermiten-
te, porque inexistente a caracte-
rística essencial e condição de
validade (artigo 443, §3º, CLT).

A legislação só autoriza con-
trato intermitente para serviços
esporádicos, com alternância de
períodos de prestação de serviço
e de inatividade. Funcionário só

recebe pelo período que efetiva-
mente, trabalha, quando convo-
cado pelo empregador, que pode
ser mais de um. Direitos traba-
lhistas, como férias e 13º salá-
rio, são pagos de forma propor-
cional, assim como o FGTS.

Segundo dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados, de novembro de 2017,
até agora, foram contratados
842,7 mil trabalhadores, por
meio de contratos intermitentes.

O contrato intermitente
corresponde à modalidade de
contrato de trabalho, cuja ca-
racterística principal e diferen-
ciadora dos demais tipos de con-
tratos de trabalho, é a alternân-
cia entre períodos de trabalho
e inatividade e, consequente-
mente, sua imprevisibilidade.

Pelo risco de ser caracte-
rizado, como fraude, essa mo-
dalidade de contrato está sen-
do questionada no STF, por
meio de três Ações Diretas de
Inconstitucionalidade.

 A Justiça do Trabalho
tem anulado contratos de tra-
balho intermitentes, por não
observarem requisitos previs-
tos na Lei da Reforma Traba-
lhista (Lei 13.467/2017).

———
Frederico Alberto Bla-
auw, mestre em Direi-
to Comercial, advoga-
do e consultor de em-
presas, professor de
Direito Empresarial

Quer estudar em Dubai?
José Renato Nalini

Aquele sonho an-
tigo de estudar
 no estrangeiro

e conseguir melhores
resultados na carreira
e na vida está hoje mui-
to mais fácil. O globo se
tornou pequeno e as vi-
agens são muito fáceis, embora
muito caras. Agora é tempo do
"anywhere office", ou seja: já su-
perada a fase do "home office".
Pode-se trabalhar de qualquer lu-
gar. Não precisa ser a residência.
O mundo inteiro está conectado.

Para quem pretende enxer-
gar o que será o amanhã do Bra-
sil - se ele superar o obscurantis-
mo, o negacionismo e a nefasta
polarização - deve se interessar
por Dubai. A maior cidade dos

Emirados Árabes Uni-
dos é um celeiro de
oportunidades para
brasileiros. Nos pri-
meiros três meses de
2022, mais de 40 mil
brasileiros viajaram
para lá e mais de seis
mil já são residentes.

Os Emirados nas-
ceram da lucidez e descortino
do sheik Zayed. Reuniu todas
as lideranças e convenceu-as a
uma coesão benéfica. Sabendo
que o petróleo é bem finito e po-
luente, parte substancial da
renda é investida na descober-
ta e desenvolvimento de novas
matrizes energéticas. Aí des-
pontam os Emirados como o
país mais moderno e mais in-
formatizado do planeta.

Quem é que tem vez em Du-
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bai? Profissionais de TI, progra-
madores, criadores de conteú-
do digital, designers gráficos e
especialistas em blockchain.
Mas também profissionais da
saúde: médicos, fisioterapeutas,
enfermeiros e dentistas. Ao con-
trário do Brasil, ali há pouca bu-
rocracia. O visto, responsabili-
dade do empregador, demora
uma semana. Tudo é digital. E
se não quiser morar definitiva-
mente em Dubai, o lugar é mui-
to importante para o treino em
fluência de inglês. O número de
estudantes brasileiros aumen-

tou em 200% entre 2020 e 2021.
Como há um fuso de sete horas,
muitos profissionais alternam
as aulas com o home office.

Enquanto aqui a educação
e a cultura estão em declínio,
um país com visão de futuro,
como Dubai, oferece oportuni-
dades para a juventude que
não tem medo de buscar no-
vos e mais atraentes horizon-
tes. Se um dia o Brasil se tornar
aquele país de nossos sonhos,
quem voltar será um profissio-
nal com multiplicadas chances
de se realizar e de ser feliz.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da APL
(Academia Paulista de
Letras) - 2021/2022

mentos. Ela traduz
aquilo que defende-
mos para saúde do
povo brasileiro: di-
reitos. Não podemos
permitir que a saúde
seja reduzida a uma
lista independe de
quem seja o autor.

Retornar com o
rol exemplificativo,

quando operadoras dos planos
são obrigadas a cobrir procedi-
mentos solicitados pelo médico
que acompanha o paciente, é,
mais uma vez, a possibilidade de
assegurar o direito à saúde e,
principalmente, garantir que os
brasileiros possam ter acesso aos
procedimentos e insumos necessá-

Alexandre Padilha

OSenado apro-
vou o projeto
que obriga os

planos de saúde a co-
brirem tratamentos
fora do rol da Agên-
cia Nacional de Saú-
de (ANS). Já tínha-
mos aprovado o fim
do rol taxativo na Câmara dos
Deputados e agora ele segue
para sanção presidencial.

A aprovação do texto no
Congresso Nacional significa
que milhares de brasileiros que
pagam planos de saúde conti-
nuarão a ter acesso a impor-
tantes tratamentos e medica-
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Senado derruba rol taxativo: direito à saúde integral

rios para seus tratamentos e mais
qualidade para uma vida justa.

O rol exemplificativo é o sím-
bolo daquilo que nos é mais caro,
o sagrado direito constitucional
da saúde de forma integral e equ-
ânime. Ele diminui uma potenci-
al sobrecarga que o rol taxativo
provocaria no SUS onde, ao ex-
cluir as responsabilidades dos pla-
nos de saúde no atendimento às
pessoas de casos mais complexos
e não previstos no rol, aumenta-
ria a judicialização contra o SUS,

sobrecarregando ainda mais o
sistema que hoje já é responsável
pelos tratamentos de média e alta
complexidade de boa parte dos
usuários dos planos de saúde.

E isso, diferente do tratamen-
to, não gera mais reembolso ao
nosso sistema de saúde e aumen-
ta o déficit orçamentário do SUS.

O SUS não é para alguns, ele é
para todos, inclusive para os usu-
ários que utilizam os serviços dos
planos de saúde, que também pre-
cisam ter assegurado seus direi-
tos à saúde de forma integral.

———
Alexandre Padilha é
médico, professor uni-
versitário e deputado
federal (PT-SP)

Transcendência" apon-
ta que os seres huma-
nos são protestantes,
isto é, protestamos
continuamente e não
aceitamos facilmente a
realidade na qual esta-
mos mergulhados. A
música, a um só tem-
po, retrata a realidade
na qual estamos inse-

ridos, e nos possibilita transcen-
der tudo isso. O homem na estra-
da está sempre recomeçando.

O Brasil apresenta um his-
tórico de violências contra a po-
pulação em situação de rua: na
noite de 23 de julho de 1993,
mesmo ano de "Um homem na
estrada", oito adolescentes em
situação de rua foram assassi-
nados por milicianos no Rio de
Janeiro no evento conhecido
como "chacina da Candelária";
no dia 19 de agosto de 2004 sete
pessoas foram assassinadas e oito
ficaram feridas enquanto dormi-
am na região da Praça da Sé. Em
memória e respeito a estes e ou-
tros eventos violentos, o dia 19 de
agosto passou a ser lembrado
como o Dia Nacional da Luta da
População em situação de Rua.

Há também outras formas
de violência, a utilização de ter-
mos como "morador de rua" ou

Matheus C. Nunes

Oritmo que em-
 bala o som e se
destaca na in-

trodução vem de uma
música de Tim Maia,
"Ela partiu". Quando
começa a cantar, Mano
Brown conta uma his-
tória que se passa no
Brasil da década de 1990. "Um
homem na estrada" destaca
uma série de condições estrutu-
rais que culminam com violações
de direitos e que o empurram
para uma condição de margina-
lidade social: "Equilibrado num
barranco incômodo, mal-acaba-
do e sujo, porém. Seu único lar,
seu bem e seu refúgio. Um chei-
ro horrível de esgoto no quintal
(...) "Um pedaço do inferno, aqui
é onde eu estou. Até o IBGE pas-
sou aqui e nunca mais voltou".

Convivendo com pessoas em
situação de rua no município de
Piracicaba, pude ouvir que esta
música era como um hino, capaz
de retratar, como uma fotografia
musical, condições muito seme-
lhantes pelas quais passaram ao
longo de suas vidas. Ainda assim,
como na música, alimentam o de-
sejo de recomeçar. Leonardo Boff,
em seu livro intitulado "Tempo de
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O Homem na calçada

até mesmo "mendigo" são exem-
plos. Nestas situações não se con-
sidera a subjetividade dessas pes-
soas, e se reproduz juízos de va-
lor. São maneiras de homogenei-
zar uma população heterogênea e
de culpabilizar o sujeito por uma
questão que o ultrapassa, fixan-
do-o naquela condição e ignoran-
do possibilidades de mudança.

Tanto os movimentos soci-
ais quanto as políticas públicas
utilizam o termo população em
situação de rua por considerar
melhor o caráter transitório da
condição dessa população, carac-
terizada pela pobreza extrema,
fragilidade ou rompimento dos
vínculos familiares e ausência de
moradia convencional. Por estes
motivos, essas pessoas utilizam
os espaços públicos ou as unida-
des de acolhimento como locais
de pernoite e convivência.

Até a década de 1990 as ações
públicas limitavam-se ao assisten-
cialismo e reproduziam ações hi-

gienistas. A Política Nacional da
Assistência Social (PNAS), de
2004, garantiu o atendimento da
população em situação de rua nos
serviços da assistência social; a
Política Nacional para a Popula-
ção em Situação de Rua, de 2009,
criou as diretrizes para orientar
a construção de políticas para
esta população, a Resolução nº
40, de 2020 passou a fornecer as
diretrizes para promoção e defe-
sa dos direitos deste grupo.

A população em situação de
rua está no centro da questão
urbana, social e racial brasilei-
ra, as políticas específicas para
este grupo são recentes e ainda
há uma série de violências roti-
neiras impingidas contra esta
população. Para que o "Homem
na Estrada" recomece sua vida,
é preciso garantir-lhe direitos.
Para que se transcenda a situa-
ção atual é preciso quebrar as
barreiras do racismo, da falta
de moradia, do desemprego e
desigualdade social, que só se
ampliam pela falta de acesso aos
direitos e políticas sociais.

———
Matheus Caracho Nu-
nes, cientista social da
Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social (Smads)

por exemplo - e ocupa
essa triste posição há 13
anos seguidos. Infor-
mações como essa aju-
dam a entender os mo-
tivos da subnotificação.

Na Secretaria da
Justiça e Cidadania
(SJC), as denúncias de
discriminação em razão
da orientação sexual e/

ou identidade de gênero tiveram
um aumento de 75% este ano. Fo-
ram 168 casos, no primeiro semes-
tre de 2022, ante 96 no mesmo perí-
odo de 2021. Um número próximo
do total dos 12 meses de 2020 (94
casos), de 2019 (100) e 2018 (98).

Esse grande aumento é resul-
tado, principalmente, do investi-
mento, nos últimos anos, na am-
pla divulgação desse importante
canal de denúncia oferecido pela
Coordenação de Políticas para a
Diversidade Sexual (CPDS), da
Secretaria da Justiça e Cidadania.
A CPDS, além do recebimento de
denúncias e instauração de pro-
cessos administrativos, realiza
um trabalho árduo de combate à
LGBTfobia e de ações educativas

Fernando José
da Costa

Pesquisa recente,
realizada pela
primeira vez so-

bre Orientação Sexual
Autoidentificada pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), indica que
2,9 milhões de pessoas, de 18
anos ou mais, se autodeclaram
lésbicas, gays ou bissexuais, no
Brasil. Mas os autores do estudo
admitem que pode ter havido
subnotificação por conta do pre-
conceito, da intolerância e da vi-
olência que atinge essa população,
fazendo com que as pessoas não
se sintam seguras para declarar
a própria orientação sexual.

Embora não haja dados ofi-
ciais específicos sobre esse tipo
de crime no Brasil, é visível o au-
mento de mortes e agressões con-
tra LGBTQIA+. Estudo interna-
cional da Transgender Europe
(TGEU) aponta que o Brasil é o
país onde mais se matam pesso-
as trans e travestis no mundo,
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Promover a educação para desenvolver o respeito

contra a intolerância. São pales-
tras de conscientização, capacita-
ções, distribuição de cartilhas e
muitas outras atividades.  Com
certeza, é promovendo a educa-
ção que se desenvolve o respeito.

O Estado de São Paulo sempre
foi inovador na adoção de políticas
públicas de enfrentamento à LGB-
Tfobia. Um dos passos mais rele-
vantes foi a Lei Estadual nº 10.948,
de 2001, que pune administrativa-
mente a discriminação em razão
de orientação sexual e/ou identi-
dade de gênero, e já serviu de mo-
delo a outros estados brasileiros.

De 2002 até julho de 2022, já
foram instaurados 513 processos
administrativos baseados nessa lei,
que resultaram em 154 casos de
advertência e 36, em aplicação de
multas, entre R$ 31.970,00 e R$
95.910,00. Os valores das multas
podem, porém, ser elevados em até

dez vezes quando for verificado
que, em razão do porte do estabe-
lecimento, resultarão inócuos. ??

As reponsabilidades da CPDS
se expandem ainda pelo Conse-
lho Estadual LGBT, formado pa-
ritariamente por representantes
da sociedade civil e do poder pú-
blico, e pelo Comitê Intersecreta-
rial de Defesa da Diversidade Se-
xual. São duas frentes importan-
tes de ação. Só investindo em in-
formação e educação para a tole-
rância vamos mudar essa reali-
dade de violência e discriminação
contra a população LGBTQIA+.

———
Fernando José da Costa
é advogado criminalista,
professor universitário,
autor de vários livros,
Secretário de Estado da
Justiça e Cidadania de
São Paulo, Presidente da
Fundação CASA (Centro
de Atendimento Socioe-
ducativo ao Adolescente)
e Superintendente do
Imesc (Instituto de Me-
dicina e Criminologia do
Estado de São Paulo)



DÚVIDAS
Críticos contestam ultima-

mente decisões do STF, especi-
almente do ministro Alexandre
de Moraes. O parecer mais re-
cente e polêmico obriga o eleitor
(a) a deixar o celular com o me-
sário ao se dirigir a cabine de
votação, sob pena de não poder
cumprir o exercício do voto obri-
gatório. Diante de ponderações/
opiniões contraditórias, não se-
ria o caso de instituições ofici-
ais, como a OAB ou o Ministério
Público, por exemplo, se pronun-
ciarem e esclarecerem de vez,
acabando com qualquer dúvi-

da? Simples e oportuno, evitan-
do incertezas que só provocam
e aumentam discordâncias.

PONTO FINAL
Na noite de hoje (6), no

Allianz Parque, às 21hs30 (ao
vivo pelo SBT), Palmeiras e
Atlético Paranaense fazem o
segundo jogo pela semifinal da
Libertadores da América, lem-
brando que o time atleticano
ganhou em sua casa (ida):
1x0. Amanhã (7), às 21hs30,
no Maracanã, a outra semifi-
nal (volta): Flamengo x Velez.
Jogo de ida (4x0 Flamengo).

AMPLIAÇÃO
O ministro da Agricultura,

Marcos Montes, participou da
abertura da quarta edição do
International Fish Congress &
Fish Expo Brasil (IFC), em Foz
do Iguaçu (PR), um dos princi-
pais eventos do setor aquícola.
No evento, Montes destacou que
umas das metas é abrir novos
mercados para o pescado brasi-
leiro. Entre janeiro e junho deste
ano, as exportações da piscicul-
tura brasileira dobraram em va-
lor e cresceram 14%, totalizando
US$ 14 milhões e quase 5 mil tone-
ladas, segundo informativo sobre
Comércio Exterior da Piscicultu-
ra, produzido pela Embrapa.

COOPERAÇÃO
O Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento do
Brasil e o Ministério da Pecuá-
ria, Agricultura e Pesca do Uru-
guai assinaram dia (1º) um me-
morando de entendimento de
cooperação em Defesa da Agro-
pecuária. Os ministros dos dois
países, Marcos Montes e Fernan-
do Mattos, se reuniram durante
a 45º Expointer, em Esteio (RS).

REGISTRO
Os produtores rurais de

todo Brasil já podem se planejar
para providenciar a documenta-
ção do maquinário utilizado na
produção, por meio do Registro
Nacional de Tratores e Máqui-
nas Agrícolas (Renagro), regu-
lamentado neste ano por Decre-
to do Governo Federal. O regis-
tro começa a valer a partir de 30
de setembro e poderá ser efetua-
do pelo ID Agro, uma platafor-
ma digital desenvolvida pela
Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA) em conjunto com
o Ministério da Agricultura.

ALIMENTAÇÃO
A insegurança alimentar é,

sem dúvidas, uma das principais
preocupações mundiais do sécu-
lo 21, e possui no Brasil e no
mundo algo em comum: a ur-
gência em erradicá-la. O índice
no país é de 36% (33,1 milhões
de pessoas), maior que a média
mundial, que ficou em 35% em
2021. Diante disto, a Frente Par-
lamentar da Agropecuária tra-
balha para transformar o cená-
rio e projetar um futuro mais
sustentável e desenvolvido.

TRIGO
O Brasil vai ser tornar au-

tossuficiente na produção de tri-
go em até cinco anos. A estimati-
va é do presidente da Embrapa,
Celso Luiz Moretti. Ele falou ao
programa Brasil em Pauta, co-
mandando pelo jornalista Rober-
to Camargo, na TV Brasil. "Esse
ano nós temos uma demanda

estimada de 13 milhões de tone-
ladas, mas o Brasil já vai produ-
zir nove milhões de toneladas.
Ou seja, nós acreditamos que,
com essa velocidade, com esse
crescimento que estamos vendo
nos últimos anos é possível que
em cinco anos o Brasil seja autos-
suficiente na produção de trigo".

EX-MINISTRA
A evolução e as inovações do

agro brasileiro são alguns dos
temas em destaque na obra cole-
tiva "Direito & Agronegócio,
Ambiente de Negócios e Competi-
tividade - Estudos em Homena-
gem à Tereza Cristina" (Quartier
Latin). Em fase de pré-venda, o
livro reúne uma série de textos
assinados por autoridades e es-
pecialistas em agronegócio, que
têm como referencial o trabalho
desenvolvido pela ex-ministra da
Agricultura à frente do governo.

MERCOSUL
O presidente da Confedera-

ção da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), João Martins, par-
ticipou da reunião do Conselho
Diretivo da Federação das Asso-
ciações Rurais do Mercosul
(Farm), em Esteio (RS). O encon-
tro aconteceu na Casa do Sistema
Farsul, durante a 45ª edição da
Expointer, com a presença de au-
toridades e presidentes de federa-
ções estaduais do Brasil e presi-
dentes das federações rurais da
Argentina, Uruguai e Paraguai.

PRODUÇÃO
A produção paulista de

cana-de-açúcar é estimada em
283,4 milhões de toneladas, vo-
lume 5,06% inferior ao da safra
passada e 5,96% menor que a pro-
jeção do levantamento anterior,
segundo previsão da Companhia
Nacional de Abastecimento (Co-
nab) para a safra de 2022/23, com
dados elaborados pelo Departa-
mento Econômico da Federação
da Agricultura e Pecuária do Es-
tado de São Paulo (FAESP).

FOME INFANTIL
O Departamento de Agricul-

tura dos EUA (USDA) fez par-
ceria com 42 estados e territóri-
os em todo o país para fornecer
benefícios de compra de alimen-
tos no verão para famílias com
crianças. Esses estados e terri-
tórios fornecerão cerca de US$
12,5 bilhões em benefícios tem-
porários de nutrição para apro-
ximadamente 32 milhões de cri-
anças. A fome no verão sempre
foi um problema quando as es-
colas fecham, mas a transferên-
cia eletrônica de benefícios, co-
mumente conhecida como EBT,
é uma maneira comprovada
de ajudar as famílias a arcar
com os custos dos alimentos.
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e politicas públicas efi-
cientes que enfrentem
a problemática.

Os números são
assustadores, segun-
do dados do UNICEF
e Fórum Brasileiro de
Segurança Pública
(FBSP), pelo Panora-
ma da Violência Letal
e Sexual contra Crian-

ças e Adolescentes no Brasil, em
uma análise dos boletins de
ocorrência das 27 unidades da
Federação, entre 2017 a 2020,
180 mil sofreram violência sexu-
al - uma média de 45 mil por ano.

Levantamento do Ministé-
rio da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos mos-
trou que em 2021, cerca 74% dos
registros de violência sexual
contra crianças e adolescentes
aconteceram contra meninas.

Nos cinco meses de 2022 já
foram registradas 4.486 denúnci-
as de violações de direitos huma-
nos contra essa população e 18,6%
estão ligadas a situações de vio-
lência sexual. Na maioria dos ca-
sos, a vítima e o suspeito mora-
vam na mesma residência.

É importante que as pes-
soas denunciem para inter-
romper a violência, proteger as
crianças e os adolescentes e

Maurício Freire

Aviolência sexu-
al contra cri-
 anças e  ado-

lescentes, em suas vá-
rias maneiras, é uma
das formas mais per-
versas de violência.

Na legislação bra-
sileira, a violência sexu-
al de crianças e adolescentes é re-
conhecida como crime de estupro
de vulnerável, caracterizado pela
presença de conjunção carnal ou
prática de ato libidinoso com pes-
soas com menos de 14 anos.

A violência sexual contra
crianças e adolescentes é um
fenômeno complexo e de difí-
cil combate, apesar deste fato
ter ganhado certa visibilidade
nos últimos tempos a sua com-
preensão e enfrentamento ain-
da precisa ganhar muito espa-
ço e uma ampla discussão.

No Brasil, a cada hora, mais
de três crianças sofrem algum tipo
de violação. No entanto, muitos
casos ainda não são denunciados.

A subnotificação, a falta de
uma política efetiva no enfren-
tamento da violência sexual con-
tra crianças e as falhas no aco-
lhimento das vítimas são ques-
tões que precisam de discussão
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Um desafio a ser enfrentado

garantir uma plena assistência
médica e psicológica às vítimas.

O registro deve ser feito aos
órgãos oficiais, mantendo o si-
gilo ao denunciante,  resguar-
dando a criança e o adolescen-
te, para que seja apurado e feito
o encaminhamento necessário.

As denúncias recebidas são
analisadas e encaminhadas aos
órgãos de proteção, defesa e res-
ponsabilização em direitos hu-
manos, respeitando a competên-
cia e as atribuições específicas,
priorizando o órgão que inter-
virá de forma imediata para o
rompimento do ciclo de violên-
cia e proteção da vítima.

O tema da educação sexual
ainda é visto como tabu na socie-
dade brasileira, mas respeitando
questões morais, religiosas e de
desenvolvimento é importante o
ensino da sexualidade nas escolas.

A discussão é importante no
processo de reconhecimento do
próprio corpo da criança. É pre-
ciso fazê-la entender  que não
pode ser tocada sem o seu con-

sentimento e que pode denunci-
ar a um professor, se for o caso.
Trabalhar a prevenção de infec-
ções sexualmente transmissíveis e
a gravidez precoce na adolescên-
cia, respeitando a idade e a for-
mação da criança e adolescente.

É essencial também am-
pliar políticas de formação de
professores na área de pre-
venção e de cuidado, incluin-
do os familiares no diálogo.

Com o avanço da cyber por-
nografia é de extrema importân-
cia estar atento aos ambientes
virtuais, acompanhar o uso da
internet, usar bloqueios de si-
tes, recursos para limitar o tem-
po de tela, filtros e tudo que pos-
sa auxiliar os pais a protegerem
seus filhos deste ambiente.

A violência e abuso contra
a criança deve ser combatida
nas famílias, nas escolas, e em
todas as instituições. A preven-
ção se dá pela educação e infor-
mação. E só é possível a punição
com a denúncia e o rigor da lei.

Fique atento ao comporta-
mento das crianças e, se suspeitar
ou souber de algum caso de vio-
lência sexual contra crianças e
adolescentes, denuncie no disque
100, sem precisar se identificar.

———
Maurício Freire, delegado

sua carga tributária
seja um terço do total.

Temos sorte, pois
possuímos um dos
maiores territórios do
mundo, fartos recur-
sos naturais e terras
agricultáveis, a maior
reserva hídrica, biodi-
versidade, petróleo e
gás, ótimo clima e uma

grande população, resiliente e dis-
posta a enfrentar desafios. A for-
tuna, porém, não baterá sempre
na porta e não é suficiente para a
conquista do desenvolvimento.

Por isso, para gerar mais em-
pregos, inclusão e renda, precisa-
mos de uma política industrial

Rafael Cervone

No Bicentenário
da Independên-
cia, cabe pro-

funda reflexão sobre
os erros que impedi-
ram a construção de
um país mais próspe-
ro. As causas são múl-
tiplas, sintetizadas nos
itens que compõem o "Custo Bra-
sil". Mas, há um fator com gran-
de peso: a falta de uma política
eficaz para o fomento da indús-
tria. Regredimos nos últimos 40
anos. O setor, que chegou a repre-
sentar quase um quarto do PIB,
participa hoje com 11,3%, embora
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Independência ou sorte?

subsidiada pelo fomento de P&D,
com linhas especiais de crédito,
incentivos à produção e regime tri-
butário indutor de investimentos.
Um projeto de país, não de gover-
no. Cabe reduzir barreiras buro-
cráticas e estimular segmentos nos
quais somos competitivos. O avan-
ço também deve ser focado na
Manufatura Avançada, caracteri-
zada pela digitalização e alta tec-
nologia. O setor tem feito imenso
esforço nesse sentido, mas vem

enfrentando barreiras muito pe-
sadas nas últimas quatro décadas.

Muito mais do que a sorte do
que temos em nossa natureza e do
povo que somos, precisamos conquis-
tar a independência plena. Isso sig-
nifica melhor educação, cultura e
saúde, moradias dignas, saneamen-
to básico, renda elevada e mais bem
distribuída, bem-estar social e au-
tonomia científico-tecnológica. Afi-
nal, são esses os indicadores reais
de um povo verdadeiramente livre.

———
Rafael Cervone, enge-
nheiro e empresário, é
presidente do Centro
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (CIESP)
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Em sete dias, reservatório de água
recebe mais de quatro mil pessoas
Visitação, gratuita, pode ser feita até dia 15 deste mês, inclusive no feriado de 7/09

O reservatório de água da rua
Marechal Deodoro recebeu a visi-
ta de 4.032 pessoas nos sete pri-
meiros dias de abertura à visita-
ção pública. Com mais de 130 anos,
o reservatório integra o complexo
da EEAT (Estação Elevatória de
Água Tratada) situado no bairro
dos Alemães, administrado pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
do Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto), autarquia do Exe-
cutivo. As visitas, gratuitas, po-
dem ser feitas até dia 15 deste
mês, inclusive no feriado de 7/09,
Independência do Brasil. De se-
gunda a sexta-feira, a entrada é
das 7h30 às 13h. Aos sábados,
domingos e feriado, das 7h30 às
16h30. A visitação é por ordem
de chegada e é permitida apenas
com calçado fechado. Crianças
menores que 10 anos podem en-
trar no local exclusivamente acom-
panhadas de um responsável. O
acesso é pela rua Aquilino Pache-
co, em frente ao número 311.

O complexo da Estação Ele-
vatória do bairro dos Alemães pos-
sui três reservatórios. O principal
deles aberto ao público teve as
obras de construção iniciadas em
1886 e é semelhante a um corre-
dor com arcos, construído com ti-
jolos. Ele possui 54m de compri-
mento, 15m de largura e cerca de
5m de altura e agora, para as visi-
tas, foram colocadas iluminação
artificial e música, deixando o
ambiente mais intrigante. Com
capacidade para 2.000 m³ de
água (equivalente a 2 milhões de
litros), esse reservatório está to-
talmente vazio, algo que não
acontece há pelo menos 30 anos.
O reservatório ao lado, com ca-
pacidade para 1.100 m³ de água,
também foi aberto à visitação,
mas apenas para contemplação,
porque está com cerca de 30 cen-

tímetros de água. Eles apresentam
problemas de vazamento, devido
ao desgaste comum do tempo das
estruturas, e devem passar por
reforma ainda neste segundo se-
mestre, incluindo impermeabili-
zação para eliminar trincas.

Nesta segunda-feira, 5/09, o
reservatório teve registro de 288
visitantes. Entre eles, a técnica de
projetos Marta Marcatti, 32, acom-
panhada do esposo, o funcionário
público Roberto Marcatti, 35, e da
filha Pérola, de quatro meses de
vida. “Jamais imaginávamos en-
contrar isso por aqui. Vimos ma-
téria na TV e ficamos bastante cu-
riosos. É realmente lindo”, falou
Marta. “Íamos visitar no fim de
semana, mas ficamos sabendo que
estava com bastante gente, então
aproveitamos minha folga nesta
segunda-feira e me surpreendi com
a estrutura toda”, disse Roberto.

A família Schioba também
começou a semana visitando os
reservatórios. Nesta segunda-fei-
ra, o pediatra Thiago Lourenço
Schioba, 39, foi junto da esposa, a
enfermeira Marcela, 37, e os filhos
Henrique, 8, Vicente, 5, e Rafael,
3, conhecer o espaço mais famoso
atualmente na cidade. “Meus pais
sempre moraram aqui no bairro,
então eu passava todos os dias
praticamente na frente deste re-
servatório, mas só agora, aos 39
anos, tive a oportunidade de des-
cobrir como ele é. E achei muito
importante trazer meus filhos, para
que eles possam entender como é
o armazenamento de água. Além
de um passeio de lazer, é um mo-
mento para aprendizagem”, co-
mentou o médico. “Gostei muito
daqui. As coisas são grandes e
antigas”, completou Henrique.

No primeiro dia de visita-
ção pública, 1/09, foram regis-
tradas nos reservatórios 130 vi-

sitas. No dia 2, foram 223 pes-
soas. No dia 3, sábado, as visi-
tas somaram 1.181 registros. E
no domingo, 4/09, foram ao
todo 1.740 pessoas. Na semana
anterior, os reservatórios foram
abertos exclusivamente para os
servidores do Semae e familiares,
totalizando 204 pessoas no dia 27/
08 e 266 no dia 28/08. Esses nú-
meros não contabilizam crianças.

HISTÓRIA - De acordo
com o arquiteto e urbanista Mar-
celo Cachioni, diretor do DPH
(Departamento de Patrimônio
Histórico) do Ipplap (Instituto de
Pesquisas e Planejamento de Pi-
racicaba), as obras de escavação
para a construção dos Reserva-
tórios da Marechal foram inicia-
das em 23 de maio de 1886, pela
empresa Frick & Co., que em Pi-
racicaba adotou o nome fanta-
sia de Empreza Hidraulica de Pi-
racicaba. Ele escreveu sobre o
assunto na dissertação de mes-
trado intitulada Arquitetura
Eclética na Cidade de Piracicaba,
para a PUC (Pontifícia Univer-
sidade Católica) de Campinas.

No estudo relatou que esses
reservatórios semi-enterrados
consistiam em duas pequenas edi-
ficações para guarda entre as ruas
Silva Jardim, Cristiano Cleopath e
Marechal Deodoro, com capacida-
de para 3,5 milhões de litros. Ori-
ginalmente, o reservatório apre-
sentava fachadas de característi-
ca neoclássica, com modenatura
(conjunto de molduras), óculos,
entablamento, platibanda (faixa
vertical que emoldura a parte
superior de um edifício e que tem
a função de esconder o telha-
do) e portas em arco abatido.

A fachada principal é simétri-
ca e dividida em sete blocos, apre-
sentando três portas e quatro ócu-
los circulares. Não existe um ele-
mento de destaque, sendo que os
mesmos se repetem. As demais fa-
chadas, num total de três, foram
executadas com os mesmos ele-
mentos da fachada principal, e as
envazaduras também eram óculos
gradeados. No conjunto, havia um
portão (desaparecido) executado
pelo serralheiro pelotense João
José de Abreu, datado de 1885.

Divulgação

Família Schioba visitou os reservatórios nesta segunda-feira, 5
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Caterpillar Brasil anuncia novo presidente
Com 23 anos de experiência na empresa, Carlos Alexandre Oliveira assume liderança da CAT no País

A Caterpillar Brasil anuncia
que Carlos Alexandre Medeiros
de Oliveira é o novo presidente
da empresa. Ele substitui Odair
Renosto, que se aposentou após
42 anos de trabalho na Caterpi-
llar e estava à frente da empre-
sa desde junho de 2014.

Carlos Alexandre vai liderar
as fábricas da Caterpillar de Pira-
cicaba-SP e Campo Largo-PR. As
unidades fabricam uma varie-
dade de equipamentos de cons-
trução, incluindo motonivelado-
ras, carregadeiras, escavadeiras
e retroescavadeiras, tratores de
esteiras e compactadores.

O executivo também assume
a responsabilidade de “country
manager” da Corporação no Bra-
sil, desempenhando um papel re-
levante no relacionamento gover-
namental em apoio à estratégia
da companhia para todas as suas
unidades de negócios que, além
dos segmentos de construção e
mineração, fornece máquinas,
tecnologias e serviços para os se-

tores de geração de energia e
transporte, óleo e gás, agronegó-
cio, ferroviário, entre outros.

Carlos Alexandre é enge-
nheiro metalúrgico e tem 23 anos
de experiência na Caterpillar.
Antes de se tornar presidente, ele
era o diretor de operações da fá-
brica de Piracicaba. Sua experi-
ência anterior na empresa inclui
funções de liderança em plane-
jamento avançado, engenharia
de manufatura, qualidade, “saú-
de, segurança e meio ambiente”
(EHS), manufatura enxuta
(Lean), compras, comércio exte-
rior, transporte, cadeia de for-
necimento e operações. E traba-
lhou em unidades da companhia
na Bélgica e nos Estados Unidos
em áreas de supply chain e Lean.

CATERPILLAR NO BRA-
SIL E NO MUNDO - Presente
no país há 68 anos, a Caterpillar
Brasil fabrica diversos modelos de
motoniveladoras, escavadeiras,
carregadeiras, tratores de esteiras,
retroescavadeiras, compactadores

e uma gama de geradores de ener-
gia elétrica, motores diesel e loco-
motivas diesel-elétricas. Emprega
no país mais de 6.000 funcionári-
os em suas fábricas, centro de dis-
tribuição de peças e escritórios co-
merciais e de marketing no país.

No mundo, a Caterpillar Inc.,
com vendas e receitas de US$ 51
bilhões em 2021, é líder mundial
na fabricação de equipamentos de
construção e mineração, motores
fora-de-estrada a diesel e a gás
natural, turbinas industriais a gás
e locomotivas diesel-elétricas. Por
quase cem anos, ajuda os clientes
a construir um mundo melhor e
mais sustentável e está comprome-
tida e contribuindo para um futu-
ro com menos carbono. Seus pro-
dutos e serviços inovadores, apoi-
ados por sua rede global de reven-
dedores, oferecem um valor ex-
cepcional que ajuda os clientes a
serem bem-sucedidos. A Cater-
pillar faz negócios em todos os
continentes, operando principal-
mente em três segmentos princi-
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O executivo também assume a responsabilidade de “country manager” da corporação

pais – Indústrias de Construção,
Indústrias de Recursos e Ener-
gia & Transporte – fornecendo

financiamento e serviços relaci-
onados por meio de seu segmen-
to de Produtos Financeiros. Par-

ticipe das conversas nos canais
de mídia social da companhia por
meio do website caterpillar.com.

EEEEEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTE

Comércio de Piracicaba abre
no feriado de 7 de setembro

O comércio de rua e corredo-
res comerciais funciona nesta
quarta-feira, durante o feriado de
7 de setembro, das 9h às 16h. Os
estabelecimentos do Shopping Pi-
racicaba abrem das 12h às 20h e
os supermercados cumprem escala
própria. O funcionamento do co-
mércio varejista no feriado foi defi-
nido por acordo do Sindicato do
Comércio Varejista e Sindicato dos
Empregados no Comércio de Pira-
cicaba, que prevê que os comerciá-
rios que trabalharem na data têm
direito a 100% de horas extras e
vale-transporte ou R$ 20,00, além
de uma bonificação por emprega-

do, sendo: para o comércio de rua
R$ 67,00 (MEI/ME/EPP); demais
empresas R$ 102,00. Shopping: R$
79,00. Supermercados: R$ 57,00.

SINCOMÉRCIO - O Sindi-
cato do Comércio Varejista de Pi-
racicaba e Região é o órgão repre-
sentativo dos empresários do se-
tor do comércio varejista e de ser-
viços de sete cidades – Piracica-
ba, Águas de São Pedro, Char-
queada, Saltinho, São Pedro, Tie-
tê e Torrinha. Fundado em 1942,
possui hoje 13 mil representantes
e é filiado à Fecomercio, órgão que
também está à frente dos conse-
lhos do Sesc e do Senac São Paulo.

EEEEEXPOSIÇÃOXPOSIÇÃOXPOSIÇÃOXPOSIÇÃOXPOSIÇÃO

‘Ziraldo 90’ homenageia o criador do personagem Menino Maluquinho
Criador do personagem Me-

nino Maluquinho, o cartunista e
chargista brasileiro é homenage-
ado na exposição Ziraldo 90 – Ca-
ricaturas do Mestre nos Traços
de 90 cartunistas, que pode ser
vista gratuitamente até 30 de ou-
tubro, no Museu Histórico e Pe-
dagógico “Prudente de Moraes”.
A mostra integra a programação
da 49ª Salão Internacional de
Humor e foi prestigiada pelo ve-
reador Laércio Trevisan Jr. (PL).

Em Ziraldo 90, o público
pode ver caricaturas dele pro-
duzidas por 90 cartunistas do
Brasil. A ideia surgiu como
uma homenagem com umas
das mais destacadas formas de
atuação, ao longo de sua profí-

cua carreira. Ao mesmo tempo,
dá a oportunidade aos cartunis-
tas, cada qual ao seu estilo, de ma-
nifestarem o carinho e admira-
ção a uma das maiores referênci-
as do humor gráfico mundial.

A exposição Ziraldo 90 faz
parte do acervo do Salão de Hu-
mor de Caratinga, que em 2018
assinou convênio de parceria mú-
tua com o Salão Internacional de
Humor de Piracicaba. O acervo vem
se ampliando sistematicamente
desde 2006. Depois de 2012, quan-
do Ziraldo fez 80 anos, e em 2018,
quando foi publicado pela Editora
Melhoramentos o livro Ziraldo –
ao Mestre Com Carinho, reunindo
caricaturas de 85 talentosos cartu-
nistas (Prêmio HQMIX 2019).

Vereador Laércio Trevisan Jr. prestigiou a
mostra que está no Museu “Prudente de Moraes”

Assessoria Parlamentar
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Caminhada com Humor tem
participação de 450 pessoas
No evento, que aconteceu domingo, 4, foram arrecadados 240 quilos de
alimentos que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba
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Codepac abre processo de
tombamento dos edifícios
e acervos da Empem

Cerca de 450 pessoas partici-
param no domingo, 4, da 9ª Ca-
minhada com Humor de Piraci-
caba, que integra a programação
da 49ª edição do Salão Internaci-
onal de Humor de Piracicaba.
Mesmo sob o frio, os caminhan-
tes percorreram aproximada-
mente 2km na região da Rua do
Porto no período da manhã, com
muita animação, música e fanta-
sias. Foram arrecadados no even-
to 240 quilos de alimentos, que
serão destinados ao Banco de Ali-
mentos do Fussp (Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba).

A Caminhada com Humor foi
uma realização da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Semac (Se-
cretaria Municipal da Ação Cul-
tural) e Cedhu (Centro Nacional
de Documentação, Pesquisa, e Di-
vulgação do Humor Gráfico de
Piracicaba). A mostra oficial do
Salão fica aberta até 30/10, de quin-
ta e sexta-feira, das 9h às 17h, e
aos sábados e domingos, das 10h
às 18h. A mostra também fica aber-
ta nos feriados, como o de quarta,
7 de Setembro, das 10h às 18h.

A Caminhada contou com
a presença da primeira-dama e
presidente do Fussp, Andrea
Almeida, que agradeceu as do-
ações. “Temos os cadastros de
famílias que necessitam de do-
ação na cidade, então, tudo o
que é concedido ao Fussp é
sempre muito bem-vindo”, afir-
mou Andréa. Na oportunidade,
ela comentou, ainda, sobre o
projeto Pira Sem Fome, que visa

a arrecadação contínua de ces-
tas básicas por meio de parce-
ria com empresas do município.

Quem compareceu pela pri-
meira vez à Caminhada com Hu-
mor foi o operador logístico Iri-
neu Guerreiro Junior, 53. Palha-
ço profissional há 20 anos, cha-
mado Bang, ele fez questão de ir
caracterizado com roupas e ma-
quiagem que rementem à perso-
nagem que tradicionalmente pro-
voca o riso no circo. “O humor é
importante para tudo na vida e tem
forte influência na saúde. A pessoa
que tem mais humor para lidar
com as situações do dia a dia com
certeza é mais saudável”, disse.

Outro que fez questão de
comparecer ao evento fantasiado
foi o metalúrgico aposentado
Herbert Debei, 70. Esta foi a ter-
ceira vez dele na Caminhada e
disse que pretende participar em
todas as edições possíveis. “Eu
poderia ter ficado em casa com
esse friozinho, mas passear e ter
a convivência com outras pesso-
as é sempre muito bom”, falou.

A bióloga Cariny Cruz Chiari-
ni, 45, também marcou presença
na Caminhada. Ela foi acompa-
nhada da filha Hanna Fernanda
Cruz Chiarini, 9, e outros familia-
res. “Eu sempre acompanho o Sa-
lão de Humor e desta vez tenho
uma amiga que foi selecionada
para expor, então ela comentou
sobre a caminhada e combinamos
de participar juntas”, contou. “Eu
estava bem ansiosa para partici-
par da Caminhada. Acordei cedi-

nho e estou achando tudo muito
animado”, completou Hanna.

Para o diretor do Salão, Juni-
or Kadeshi, a 9ª Caminhada com
Humor de Piracicaba, depois de
dois anos sem realização, por con-
ta da pandemia da Covid-19, teve
saldo positivo. “As pessoas não se
intimidaram diante do frio nas pri-
meiras horas do dia e compareceram
com muita alegria, fazendo da nos-
sa manhã muito especial, repleta de
alegria e solidariedade”, disse.

Neste ano, o autor da ilustra-
ção do cartaz da caminhada é o
artista plástico e publicitário Pa-
ffaro. Os kits da caminhada, en-
tregues a todos os inscritos, conti-
nham uma camiseta, uma viseira
e uma garrafa de água. Antes do
início do percurso, às 8h30, hou-
ve alongamento com a equipe da

Selam (Secretaria de Esportes, La-
zer e Atividades Motoras). Ao fi-
nal do trajeto, os participantes
ganharam biscoitos, suco e frutas.

Os patrocinadores da 9ª Ca-
minhada com Humor de Piraci-
caba foram Instituto Arcor, Uni-
med Piracicaba, Oji Papéis Es-
peciais, Sucos Prats, Remax, Da
Vila Hortifrutti & Empório,
Chelso Sports & Businness.

SALÃO – Com 315 trabalhos
de 176 artistas de 30 países, a mos-
tra principal do 49º Salão Inter-
nacional de Humor de Piracicaba
pode ser visitada no Armazém 14
do Engenho Central, até 30/10, de
quinta e sexta-feira, das 9h às 17h,
e aos sábados, domingos e feria-
dos, das 10h às 18h. Programa-
ção completa e mais informações:
salaointernacionaldehumor.com.br.

Trajeto da Caminhada com Humor foi na região da Rua do Porto

Sabrina Franzol

O Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Cultural de Piracicaba
(Codepac) decidiu na última sex-
ta-feira, 2, pela abertura do pro-
cesso de tombamento dos edifí-
cios da Empem (Escola de Músi-
ca de Piracicaba Maestro Dr.
Ernst Mahle), do acervo instru-
mental e documental (instru-
mentos musicais e partituras),
além do registro da Empem como
patrimônio cultural imaterial. O
Codepac é ligado à Prefeitura,
por meio da Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural (Semac).

Na sexta-feira, 2, o colegia-
do do Codepac, em reunião or-
dinária, apreciou a solicitação
da sociedade civil referente à
preservação da Empem, perten-
cente ao Instituto Educacional
Piracicabano (IEP), com mais de
5.000 assinaturas. Agora o Co-
depac tem o prazo de 180 dias
para concluir os processos.

“Após a leitura do abaixo-as-
sinado, o colegiado decidiu pela
abertura do processo de tomba-
mento dos edifícios da Empem,
acervos instrumental e docu-
mental, além do registro como
patrimônio cultural imaterial. A
partir da deliberação e definição
dos trâmites estabelecidos na úl-

tima reunião, o Codepac tem pra-
zo de 180 dias para concluir to-
dos os processos para garantir o
tombamento dos edifícios e acer-
vos’, explica o presidente do Co-
depac, Ésio Antônio Pezzato.

De acordo com o secretário
interino da Semac, Hermes Balbi-
no, a Empem é considerada patri-
mônio cultural, não apenas de Pi-
racicaba, mas do Brasil inteiro,
porque, paralelamente à tradi-
ção, conta com instalações e es-
truturas de primeiro mundo, que
agregam profissionais e profes-
sores altamente gabaritados.

“A Empem tem um profun-
do significado para as artes e
para a cultura de nossa cidade,
ressonando esse significado para
o mundo, como tem orquestra-
do em toda sua história. Além
do espaço físico, que traz conteú-
dos em sua existência, também
as obras e os artistas que ali se
formaram e se apresentaram
compõem essa partitura que teve
seu início com a motivação do
maestro Ernst Mahle, e estamos
na vibração para que muitas ou-
tras pessoas possam usufruir
desse bem incalculável e multi-
plicar os talentos ali produzi-
dos”, ressaltou o secretário.

Colegiado decidiu pela abertura do processo de tombamento dos
edifícios da Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle

Divulgação
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Dentro do nosso trabalho
em trazer informações úteis,
com o objetivo de conscienti-
zar as pessoas sobre as doen-
ças sexualmente transmissí-
veis, na coluna desta edição
iremos falar da campanha
"Indetectável=Intransmissível",
que é muito importante para a
qualidade de vida, principal-
mente de casais em que um dos
cônjuges seja soropositivo.

Tudo começa em julho de
2017, durante a 9a Conferência
Internacional da Sociedade de
Aids sobre Ciência do HIV, a IAS
2017, em Paris, foi divulgado o
resultado do Estudo Opposites
Attract, confirmando os resul-
tados de estudos anteriores,
HPTN 052 e Partner, que com-
provou: - pessoas que vivem com
HIV estão em tratamento regu-
lar e têm carga viral indetectá-
vel há seis meses não transmi-
tem o vírus por via sexual.

Diferentemente dos estudos
HPTN 052, que focou apenas em
casais heterossexuais, e do Par-
tner, que estudou casais com
distintas orientações sexuais
(hétero/bi/homo), o Opposites
Attract estudou apenas casais
homossexuais em três países
(Austrália, Brasil e Tailândia),
quando foram centenas de ca-
sais homossexuais sorodiscor-
dantes com milhares de relações
sexuais sem uso de preservati-
vo ou de profilaxia pré-exposi-
ção (PrEP) e a conclusão foi que
nenhuma transmissão do vírus
HIV ocorreu. Em outras pala-
vras: o parceiro soropositivo
(vivendo com HIV), que apre-
sentava a manutenção da car-
ga viral indetectável, não trans-
mitiu o vírus para o parceiro
soronegativo (sem HIV).

A descoberta redefiniu as
estratégias de prevenção com
o lançamento da campanha
mundial "Prevention Access"
com o slogan "Indetectável =
Intransmissível", lançada em
todos os idiomas. Nos EUA,
a campanha ficou conhecida

Indetectável =
Intransmissível:

o que isso
significa?

como "Undetectable = Un-
trasnmittable (U=U); nos
Países Baixos é "Niet meetba-
ar = Niet  overdraagbaar"
(N=N); e na Turquia, "Belir-
lenemeyen = Bulastirmayan"
(B=B), enquanto que no Bra-
sil, "Indetectável = Intrans-
missível" (I=I), considerando
sempre o idioma de cada País.

A campanha encoraja a
pessoa que vive com HIV a não
abandonar o tratamento, in-
centivando as demais a conhe-
cerem seus status sorológico
através das testagens rápidas
e/ou exames de sangue, afinal,
quanto antes diagnosticado o
HIV, mais eficaz é o tratamen-
to. Outro objetivo é superar os
estigmas e preconceitos aumen-
tando a conscientização públi-
ca sobre o tema como estraté-
gia de controle da epidemia.

Contudo, o fato da pessoa
estar indetectável e não con-
seguir transmitir o HIV não a
isenta do uso do preservati-
vo, sendo esta a forma mais
eficaz e acessível para se pre-
venir das demais "Infecções
Sexualmente Transmissíveis".

Mas é importante deixar
bem claro: indetectável não é
sinônimo de cura, por isso é im-
portante a continuidade do tra-
tamento para que esta condi-
ção sorológica se mantenha.

***
E se você tem mais dúvi-
das sobre a campanha
Indetectável=Intransmissível,
você pode obter mais infor-
mações no CEDIC (Centro
de Doenças Infectocontagi-
osas), na Rua do Traba-
lho, 634, no bairro Vila In-
dependência. Informa-
ções: (19) 3437-7800. Ou,
ainda, no Caphiv (Centro
de Apoio ao HIV/Aids e He-
patites Virais), na rua Tira-
dentes, 404, Centro. Infor-
mações: (19) 3371-3585.
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Escola cria método inédito de
avaliação a partir de cores
Finalidade é proporcionar desenvolvimento através da avaliação
socioemocional dos alunos, orientando-os para um alto desempenho

Divulgação

É uma didática simples que ajuda a criar o hábito tão necessário
de planejamento da própria jornada”, afirma Roberto Sachs

Uma startup de Piracicaba
criou e aplica um método pró-
prio para treinamentos pessoais
e profissionais, utilizando cores
específicas para orientar o alto
desempenho de profissionais e
empreendedores. O método Tri-
lha das Cores ganhou destaque
em grandes empresas, tanto de
Piracicaba como no Estado de
São Paulo, servindo de ferra-
menta na gestão de pessoas.

O Trilha das Cores traz
como principal diferencial a
transformação de pessoas atra-
vés da comunicação. Falando a
língua de uma nova geração, o
método proporciona o autoconhe-
cimento e, a partir dele, a motiva-
ção necessária para o crescimento
individual ou do grupo por meio
de um olhar renovado sobre as
perspectivas. É a inovação trazida
pela Inteligência Emocional.

Desenvolvida pela escola de
negócios Rock Ensina, de Piraci-
caba, a técnica consiste em um teste
de autoconhecimento que mostra,
por meio das cores azul, amarelo,
verde e vermelho, quais são os pon-
tos fortes e fracos, os aspectos que
podem ser melhorados nas rela-
ções pessoais e profissionais e
quais profissões combinam mais
com cada perfil. "Profissionais e
empreendedores de alto desem-
penho dominam uma série de ha-
bilidades que não são ensinadas
pelas instituições tradicionais.
Nosso objetivo é compartilhar
esse conhecimento desenvolvido
a partir do estudo dessas diver-
sas habilidades, de forma práti-
ca, efetiva e conveniente", desta-
ca o professor Roberto Sachs, fun-
dador e CEO da Rock Ensina.

Os resultados são comprova-
dos por depoimentos de empresá-
rios e alunos que já aderiram ao
método, proporcionando uma re-
volução cultural dentro das em-
presas e tendo como grande trun-
fo a experiência de transformação
do participante. Entre elas, Hon-

da Aversa, Esalq-USP, Agrobill,
Aleris, Grupo Sonic, entre outras.
"A linguagem das cores torna o
aprendizado mais lúdico, intera-
tivo, promove uma auto imersão
rápida, traz fatos cotidianos e
históricos com ferramentas de
matrizes. É uma didática simples
que ajuda a criar o hábito tão
necessário de planejamento da
própria jornada", afirma Sachs.

ENTENDA A COR DA
SUA TRILHA - A Rock Ensina
soma mais de 20 mil testes com
alunos de todas as áreas corpo-
rativas. Uma curiosidade dessa
experiência é o padrão de perso-
nalidade em áreas específicas de
acordo com mapeamento por co-
res. Apesar disso, é possível en-
contrar pessoas de diferentes co-
res em todos os departamentos.

De acordo com o teste Tri-
lha das Cores da Rock Ensina:

AZUL - pessoas atentas à
ordem e processo das coisas, ge-
ralmente metódicas e perfeccio-
nistas, se encaixam na cor Azul.
Esse perfil é denominado Racio-
nal, tem necessidade de manter
o controle das coisas, por isso
tenta planejar e organizar tudo
que está ao seu alcance. Valoriza
fatos, organização e lógica.

AMARELO - Os mentalis-
tas, que vivem no campo das idei-
as e, por isso, costumam se dis-
trair com facilidade, divagando e
idealizando as coisas a todo mo-
mento, fazem parte do Amarelo,
um perfil denominado Reflexivo,
considerado muito criativo, autên-
tico e inovador. Valorizam ideias,
criatividade e originalidade.

VERDE - Já os comunica-
tivos, que têm facilidade com os
relacionamentos por saberem
expressar seus sentimentos, são
os Afetivos, da cor Verde. São
pessoas que se dão muito bem
com trabalhos em equipe e ge-
ralmente têm muita empatia
pelo próximo. Valorizam pesso-
as, relacionamentos e equipes.

VERMELHO - Por fim, o
perfil Vermelho, das pessoas foca-
das na ação e resultado a todo
momento. Denominado Pragmá-
tico, age de forma prática e rápida
com o intuito de ver, o quanto an-
tes, seus projetos saindo do papel.
Valoriza ação, resultado, atitudes
práticas e decisões rápidas.

A Rock Ensina disponibiliza
gratuitamente o teste das cores aos
interessados em trilhar um cami-
nho para melhorar o próprio de-
senvolvimento a partir de suas
descobertas. Acesse: rock.rs/cores

O QUE É A ROCK ENSI-
NA - A Rock Ensina é uma esco-
la de negócios fora dos padrões.
Surgiu em 2020 como uma star-
tup de treinamentos com méto-
do próprio, aprovado por diver-
sas empresas. Trata-se de uma
escola de treinamentos empresa-
riais em vendas, liderança, inte-
ligência emocional e talent ma-
nagement, com metodologia de

ensino que une conceitos de edu-
tainment (game, rock, cores) e
edtech (tecnologia educacional),
promovendo uma experiência
imersiva única aos alunos. "A
Rock leva esse nome como sinô-
nimo de força, rocha, atitude.
Somos sérios sem ser chatos, vis-
to que nosso objetivo é transfor-
mar pessoas e ambientes, revo-
lucionando com uma educação
socioemocional", afirma Sachs.

A proposta da escola é viabi-
lizar os encontros pessoais e pro-
fissionais, de forma que haja
uma descoberta de talentos, ap-
tidões, melhores áreas de atua-
ção durante a jornada, tornan-
do o aluno um gestor do seu pró-
prio desenvolvimento e carreira.
"Acreditamos que a educação
fortalece, o conhecimento susten-
ta competências, integridade e au-
tenticidade", salienta o professor.

Para conhecer a escola,
acesse: rockensina.com.br.

FEIJOADA
Um dos projetos desenvolvi-
dos do Caphiv (Centro de
Apoio ao HIV/Aids e Hepati-
tes Virais), os residentes da

Casa da Vovó Nice receberam,
na última sexta-feira, 2, uma
deliciosa feijoada preparada
pela cozinheira Sônia, sob ori-

Fotos: Divulgação

entação da nutricionista Bia
Jardim. “Todas as sextas-feiras
nós procuramos deixar com
que eles escolham o prato do

dia”, explica Paulo Soares,
presidente do Caphiv, e que
também aproveitou o almoço.
“Estava delicioso”, disse.
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Bebel afirma que se o campo
não planta a cidade não janta

Divulgação

Bebel diz que é preciso garantir comida na mesa do povo brasileiro

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) diz que "num país
com 33 milhões de pessoas pas-
sando fome é preciso produzir
mais alimentos e melhor. Se o
campo não planta a cidade não
janta". A declaração foi feita nes-
te final de semana, quando a de-
putada Bebel  participou do Semi-
nário sobre Cooperativismo e De-
senvolvimento no Campo, no
acampamento Chico Mendes, na
cidade de Araçatuba. A área era
da fazenda Aracangua, em 2007,
posteriormente se tornou acam-
pamento Chico Mendes. Hoje com
150 famílias que vivem da produ-
ção e venda de hortifruti, leite e
derivados. "O MST, por exemplo,
já é o maior produtor de arroz
orgânico no mundo", falou.

A deputada ressaltou que,
através do seu mandato popular
na Assembleia Legislativa de São
Paulo, tem defendido os interes-
ses dos movimentos sem terras e
também a reforma agrária, como
caminho para garantir comida na
mesa do povo brasileiro e no com-
bate à fome. No seminário, ainda,
a deputada Professora Bebel des-
tacou o embate que faz na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, na
luta em defesa do homem do cam-
po, com seu mandato estando ao
lado dos trabalhadores rurais na
luta contra o PL 277, que pretende
legalizar a grilagem de terras pú-
blicas, colocando-as em mãos de
empresas e grandes proprietários.

A deputada Professora Be-
bel é autora do Projeto de Lei

891, de 2019, que cria o Progra-
ma Estadual de Alimentação Es-
colar, para absorver alimentos
saudáveis produzidos pela agri-
cultura familiar para alimentar
nossas crianças e jovens.  O proje-
to foi vetado pelo então governa-
dor João Doria. "É urgente der-
rubar esse veto! Nossa esperança
é que os ataques ao trabalhado-
res rurais seja revertido com a elei-
ção de Fernando Haddad gover-
nador de São Paulo", enfatizou.

 Lourival Plácido, que presi-
de a Coapar, palestrou sobre cor-
poratismo e em sua fala destacou
o conceito de corporativismo den-
tro do movimento que é trabalhar
no bem comum, numa sociedade
mais justa e humanitária. Em se-
guida, falou a Maria Marcolina,
do INSS, sobre benefícios rurais.

No evento, a deputada Pro-
fessora Bebel, que estive acompa-
nhada do Odmar Silva e Carlos
Massaiti da Apeoesp e também do
presidente do PT de Araçatuba
Fernando Zar,  recebeu ofício das
mãos da Maria de Jesus, da Coo-
per Araça, solicitando emenda
parlamentar para a compra de
equipamentos da cooperativa que
foi vítima de dois incêndios crimi-
nosos. "Podem contar com o apoio
do nosso mandato. Aproveitei para
colocar, mais uma vez, nosso man-
dato à disposição dos movimen-
tos. Espero ser reeleita deputada
estadual para continuar lutan-
do em defesa dos trabalhadores
rurais. Vamos juntos pelo Brasil
e pelo estado de São Paulo".
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Aleitamento materno salva mais
de 800 mil crianças por ano
Dados foram apresentados durante evento promovido pela Escola do Legislativo.
Segundo palestrante, Piracicaba não tem nenhum hospital com o selo “Amigo da Criança”

O aleitamento materno salva
mais de 800 mil recém-nascidos
por ano, além de prevenir o câncer
de mama em mulheres. Os dados
foram apresentados durante a pa-
lestra “Fortalecer a amamentação:
apoiando e educando”, promovi-
da na tarde desta terça-feira (30),
de modo presencial, na Escola do
Legislativo da Câmara Municipal
de Piracicaba (SP) Antônio Carlos
Danelon – “Totó Danelon”.

A palestra foi proferida pela
odontóloga, mestre em Fisiologia
e doutora em Saúde Pública pela
Unicamp, Ludmila Tavares Costa
Ercolin. Como facilitadores, foram
convidados os servidores da Se-
cretaria Municipal de Saúde Ana
Paula Vioto Ferraz, Andressa Gar-
cia Mendes – nutricionistas - o
médico pediatra Rogério Tuon e a
assistente social do Pacto para
Redução da Mortalidade Infantil
da secretaria, Solange Spironello.

Com a participação de alunos
do curso de Enfermagem da Etec
(Escola Técnica Estadual) Coronel
Fernando Febeliano da Costa e as-
sistentes sociais do Cesac (Centro
Social de Assistência Social e Cul-
tura São José) , o evento abordou
a importância do aleitamento ma-
terno para evitar mortes de cri-
anças de zero a cinco anos.

A Secretaria Municipal de
Saúde realiza há seis anos, no mês
de agosto, a Smam (Semana Mun-
dial de Aleitamento Materno), in-
serida no “Agosto Dourado”, de-
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A palestra foi proferida pela odontóloga, mestre em Fisiologia e doutora
em Saúde Pública pela Unicamp, Ludmila Tavares Costa Ercolin

signado pela OMS (Organização
Mundial de Saúde), por simboli-
zar o incentivo à amamentação.

Durante este mês, foram
promovidos encontros em esco-
las públicas e particulares, com
profissionais da assistência so-
cial de classes, “além de reuniões
na periferia, ouvindo e aprenden-
do com a população para saber-
mos quais são as facilidades e as
dificuldades do aleitamento ma-
terno”, explica o médico Rogério
Tuon, coordenador do Pacto
para Redução da Mortalidade
Infantil dos programas Saúde da
Criança e Residência Médica, da
Secretaria Municipal de Saúde.

Um dos pontos marcantes
do “Agosto Dourado”, detalha
Tuon, ocorreu na primeira ter-
ça-feira do mês, quando foi reali-
zado o “Mamasso”, dia em que
várias mulheres praticaram a
amamentação juntas. “É um even-
to festivo onde reunimos várias
famílias para festejar os ganhos
que estamos tendo com a preva-
lência do aleitamento materno”.

PREVENÇÃO – Mais de
800 mil mortes de crianças de zero
a cinco anos podem ser evitadas
por ano com o aleitamento mater-
no. A informação é de Ludmila
Ercolin, que ministrou a pales-
tra citando dados divulgados em
artigo de uma corte brasileira,
localizada em Pelotas, no estado
do Rio Grande do Sul, que moni-
tora a população há 40 anos.

“Esse acompanhamento a
longo prazo”, explica Ludmila,
aponta que “se o aleitamento
materno for instalado e manti-
do, o impacto dele para aquelas
crianças que estão recebendo a
amamentação é prevenir mortes
nos primeiros cinco anos de
vida. O aleitamento materno é
um fator protetivo e reflete,
também, nas mulheres: em ta-
xas de câncer de mama, 20 mil
mortes são evitadas quando elas
proporcionam o aleitamento”.

SELO – Muitos hospitais
brasileiros são detentores do selo
IHACS (Iniciativa Hospital Amigo
da Criança). A sugestão partiu de
países durante encontro mundial
e visa estratégicas, políticas, nor-

mas e diretrizes a instituições
hospitalares que promovam, pro-
tejam e apoiam o aleitamento.

Para obter o selo de acredi-
tação “Amigo da Criança” a em-
presa, seja pública ou privada,
têm que preencher pré-requisi-
tos que tenham a ver com com-
portamentos que incentivem e
apoiem o aleitamento materno,
além de realizar monitoramen-
to com às mães. “Piracicaba não
tem nenhuma entidade certifi-
cada”, lamentou Ludmila.

Ao final da palestra, houve
sorteio de camisetas ao público. A
grade de cursos da Escola do Le-
gislativo pode ser consultada no
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Outras informações no 3403-7129.

ano a 06 meses antes
de vencer o prazo de vi-
gência do contrato de
locação, sendo neces-
sário, também, o pre-
enchimento dos se-
guintes requisitos:

- o contrato de
locação precisa ser
por escrito e com pra-
zo determinado de 05

anos ou mais (ou deverão exis-
tir contratos por escrito com
prazos somados ininterruptos
que atinjam 05 anos ou mais);

- exploração do mesmo
ramo de atividade pelo prazo
mínimo ininterrupto de 03 anos;

- exato cumprimento das obri-
gações contratuais, como: aluguel,
condomínio, fundo de promoção,
seguro, impostos, taxas etc.; e

- quando houver no con-
trato original, a indicação do
fiador e sua declaração concor-
dando com a renovação, bem
como comprovação de sua ido-
neidade/solvabilidade.

Destaca-se que, se o inquili-
no não ingressar com a ação re-
novatória no prazo acima, o lo-
cador poderá exigir a desocupa-
ção do imóvel (ou o aumento do
aluguel e/ou cobrança de luvas),
por meio da ação de despejo, hi-
pótese em que não acarretará na
obrigação deste em prestar inde-
nização ou qualquer outro tipo
de ressarcimento em favor do
lojista pela perda do ponto.

Daniel Cerveira

O ponto comerci-
 al é o local onde
se encontra si-

tuado o varejista ou
empresário. Nesta li-
nha, podemos dizer
que o ponto é um dos
elementos formadores
do fundo de comércio/
empresarial, este último também
chamado de estabelecimento.

Como é notório, muitas ve-
zes o ponto comercial é funda-
mental para o sucesso do negó-
cio, visto que pode ser ele deter-
minante para a captação e ma-
nutenção da clientela almejada.

Pelas razões acima e com a
finalidade de evitar abusos dos
locadores, a nossa legislação,
desde a “Lei de Luvas” (pro-
mulgada em 1934), confere uma
proteção especial a alguns in-
quilinos de imóveis não residen-
ciais, abrigo este que ainda hoje
é alvo de rotineiras dúvidas.

Feito este relato, frise-se que
o comumente chamado “Direito
ao Ponto”, de acordo com lei vi-
gente, é o direito do locatário de
ter o seu contrato de locação re-
novado compulsoriamente, atra-
vés de uma ação judicial cha-
mada “ação renovatória de con-
trato de locação”, prevista na Lei
do Inquilinato (lei 8.245/91).

Para ser válida, a ação reno-
vatória deve ser proposta de 01

Muitas vezes oMuitas vezes oMuitas vezes oMuitas vezes oMuitas vezes o
ponto comercialponto comercialponto comercialponto comercialponto comercial
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O que é direito ao ponto

Com efeito, cabe esclarecer
que a recomendação não é en-
trar com a ação renovatória di-
reto, isto é, a ideia é tentar ne-
gociar a renovação do contra-
to e concluí-la (entenda-se re-
ceber em mãos a via do novo
contrato/aditamento assinado
pelo locador) antes de terminar
o seu prazo de propositura.

Importante destacar que para
entrar com a ação renovatória in-
depende o fato se o inquilino pa-
gou ou não as luvas (também co-
nhecidas como “cessão de direi-
to”, “res sperata”, “reserva de uso”
etc.). Ou seja, o pagamento das
luvas não gera qualquer direito
com relação à permanência do lo-
catário no imóvel alugado, como
também em “vender” o ponto a
terceiros ou exigir indenização na
hipótese de desocupar o imóvel
espontaneamente ou via a ação
de despejo. É possível somente, em
tese, recuperar parte do valor con-
tratado a título de “luvas”, na hi-
pótese do inquilino rescindir an-
tecipadamente a locação (28ª Câ-
mara de Direito Privado do TJ/
SP - Apelação nº 1006177-
19.2017.8.26.0114 - j. 15.10.2018).

Na prática, as luvas são

exigidas pelos locadores quan-
do concordam em celebrar um
contrato de 5 anos ou mais (que
permite a propositura da ação
renovatória), não obstante, ser
comum e legal a sua cobrança
mesmo para os contratos com
prazos inferiores a 5 anos.

Por fim, no que tange ao re-
passe do ponto, salienta-se que
sempre necessitará da concor-
dância escrita do locador, salvo
se decorrer da transferência das
cotas sociais da empresa locatá-
ria, o que, porém, muitas vezes é
proibida ou limitada nos contra-
tos de locação de shopping cen-
ters, apesar da disposição ser
questionável juridicamente (25ª
Câmara de Direito Privado do TJ/
SP - Apelação nº 1023300-
33.2016.8.26.0577 – j. 23.11.17).
Assim, a orientação aos varejistas
é sempre negociar as cláusulas em
seus contratos de locação de modo
a autorizar ou facilitar a eventu-
al “venda” de seu ponto a tercei-
ros, inclusive no que tange à subs-
tituição dos fiadores originais.

———
Daniel Cerveira, advo-
gado, sócio do escritó-
rio Cerveira,  Bloch,
Goettems, Hansen &
Longo  Advogados As-
sociados, autor do livro
“Shopping Centers - Li-
mites na liberdade de
contratar”, São Paulo,
2011, Editora Saraiva

FAIXAS DE PEDESTRES
O vereador Anilton Rissato en-
caminhou ao Executivo, nesta
sexta-feira (2), a indicação
2438/22, que solicita a repin-
tura e o realinhamento de fai-
xas de pedestres localizadas
no cruzamento das avenidas
Dona Francisca e Barão de
Serra Negra, na Vila Rezende.
A solicitação foi realizada após
Rissato visitar o local, na tarde

de quinta-feira (1). “As faixas de
pedestres localizadas no cru-
zamento citado encontram-se
parcialmente apagadas e fora
do alinhamento da calçada. A
repintura e a readequação
das faixas de pedestres cita-
das trarão mais segurança
aos pedestres, veículos e to-
dos que utilizam esse local”,
traz o texto da propositura.

Divulgação
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Luciana Paula comemora três anos do “Acontece”
Setembro é mais do que espe-

cial para Luciana Paula que cele-
bra seu aniversário de profissão.
Além dos 28 anos de carreira
na comunicação, a apresenta-
dora também completa três
anos do programa ‘Acontece’,
na rádio Educadora (AM 1060).

Então, para comemorar as
duas datas, a jornalista criou uma
programação especial para todas as
sextas-feiras do mês com sorteios
das delicias do Bolo da Madre Pi-
racicaba. E, no dia 30 de setembro,
todos os ouvintes irão concorrer a
um sorteio especial do Magazine
Luiza (Governador, 1120) patroci-
nador do Programa Acontece.

No dia 22, data que marca a
estreia do programa, os convida-

dos são a dupla Vitor e Vitória (fi-
lhos do cantor Édson da dupla Éd-
son e Hudson) e a empresária Sônia
Delabio (Apparence) que serão en-
trevistados ao vivo no estúdio.

Já as sextas de setembro es-
tão reservadas para entrevistas
com convidados especiais, como a
cantora Bruna Gonçalves, que par-
ticipou The Voice, e as influencers
digitais Graciette Simioni e Marce-
la Zinsly (do canal Coiseras da Ma).

Os parceiros do evento são
Amanda Oliver Doces Gourmet,
Aline Aragon Fotografias, Biotipo
Farmácia, Bolo da Madre Piraci-
caba, Cia. Bartenders, Engenho da
Notícia, Life Sucos, Padaria Rosá-
rio, Pira Chopp, Rogério Leme Foto
e Vídeo e Self Personalizados. Apresentadora da Educadora AM também completa 28 anos de carreira
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Escolas podem se inscrever para
Mostra de Projetos do Esalqshow

De 5 a 7 de outubro, a Esco-
la Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP) realiza-
rá a 4ª edição do EsalqShow. O
espaço Comunidade Esalq será
um dos destaques da programa-
ção e os participantes poderão
poderão interagir por meio de
jogos, visitas guiadas, oficinas e
atividades práticas aplicadas a
temas como cana-de-açúcar, com-
postagem, insetos, assentamentos
agroecológicos, biodiversidade,
alimentos, solos, produção inten-
siva de ovinos e a conexão entre
pessoas e paisagens naturais.

No site www.esalqshow.org.br
contém um formulário para re-
gistro do interesse das escolas
de ensino público privado em
participar da 4ª edição do Esal-
qShow, facilitando a organiza-
ção do controle e do acesso dos
grupos escolares, que poderão
adentrar ao campus a pé ou por
meio de transporte escolar. Caso

a escola organize mais de um
período de visita, favor reali-
zar um cadastro por período.

As atividades são gratuitas;
porém, recomenda-se que os estu-
dantes e os responsáveis que acom-
panharão os grupos realizem suas
inscrições antecipadamente por
meio do formulário (https://
doity.com.br/esalqshow-2022),
para agilizar o credenciamento.

Ao chegar no campus, as es-
colas deverão se dirigir até a ten-
da de Credenciamento (no gra-
mado em frente ao Edifício Cen-
tral do campus) para registar a
chegada dos estudantes e dos
professores, dirigindo-se para o
espaço Comunidade Esalq (área
anexa ao gramado), que contará
com várias atividades e projetos
desenvolvidos pela Esalq/USP vol-
tados para a sociedade em geral.

A programação completa
e s t á  d i s p o n í v e l  na página:
www.esalqshow.org.br.
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Não basta combater o desmatamento ilegal, é
preciso parar de desmatar, diz pesquisador
Dia Nacional da Amazônia foi lembrado na segunda-feira, 5, em meio à escalada do desmatamento no bioma

Celebrado na segunda-feira,
5 de setembro, o Dia da Amazônia
é lembrado com muita preocupa-
ção pelos recentes recordes de des-
matamento. Dados do Sistema de
Alerta de Desmatamento (SAD) do
Instituto Imazon apontam que de
agosto de 2021 a julho de 2022,
foram derrubados 10.781 quilô-
metros quadrados de floresta,
uma área equivalente a sete vezes
a cidade de São Paulo. O desma-
tamento, que aumentou 7% em
comparação ao mesmo período do
ano passado, é considerado o
maior nos últimos dez anos.

Philip Martin Fearnside, pes-
quisador do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA) e
membro da Rede de Especialistas
em Conservação da Natureza
(RECN) defende que o desmata-
mento na Amazônia precisa ser
parado, e não apenas o desmata-
mento “ilegal” ou o desmatamen-
to “líquido”, calculado pela dife-
rença entre a área total desmata-
da e a área de floresta recupera-
da. “Além da necessidade de man-
ter a biodiversidade e os povos tra-
dicionais na região, a floresta ama-
zônica tem um papel vital para o
Brasil por reciclar a água. Uma
parte da água que chega a São
Paulo, por exemplo, vem das zo-

nas úmidas mantidas pela flores-
ta e chega pelos ventos conheci-
dos como “rios voadores”. Essa
água é essencial para manter as
metrópoles naquele lugar, além
de manter atividades agrícolas
em uma boa parte das regiões
Sudeste e Centro-Oeste”, explica.

O pesquisador, que também
é membro da Academia Brasi-
leira de Ciências e segundo ci-
entista do mundo em citações
sobre aquecimento global
(Thomson-ISI), salienta que o
desmatamento também contri-
bui para o aquecimento do pla-
neta. Ele afirma que o Brasil,
que já sente os primeiros impac-
tos das mudanças climáticas,
provavelmente será um dos paí-
ses mais afetados. “É um quadro
realmente muito preocupante. Por
isso, ações de indivíduos e da so-
ciedade organizada são essenciais
para qualquer mudança. Além de
ações conscientes para minimi-
zar o impacto ambiental no coti-
diano, os indivíduos também
podem influenciar as decisões
tomadas pelos governos e pelas
empresas”, ressalta Fearnside.

As áreas de florestas destru-
ídas nos últimos dois anos na
Amazônia chegaram a 21.257
quilômetros quadrados, quase o

tamanho do estado de Sergipe.
Os dados do Imazon também
apontam que essa foi a quarta
vez seguida em que a devastação
atingiu o maior patamar desde
2008, quando o instituto iniciou
o monitoramento com o SAD.

CONSERVAÇÃO - A Rede
de Especialistas em Conservação
da Natureza (RECN) reúne cerca
de 80 profissionais de todas as
regiões do Brasil e alguns do ex-
terior que trazem ao trabalho que
desenvolvem a importância da
conservação da natureza e da
proteção da biodiversidade. São
juristas, urbanistas, biólogos, en-
genheiros, ambientalistas, cientis-
tas, professores universitários –
de referência nacional e interna-
cional – que se voluntariaram
para serem porta-vozes da natu-
reza, dando entrevistas, trazen-
do novas perspectivas, gerando
conteúdo e enriquecendo infor-
mações de reportagens das mais
diversas editorias. Criada em
2014, a Rede é uma iniciativa da
Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza. Os pronun-
ciamentos e artigos dos membros
da Rede refletem exclusivamente
a opinião dos respectivos autores.
Acesse o Guia de Fontes em
www.fundacaogrupoboticario.org.br O desmatamento é considerado o maior nos últimos dez anos

Divulgação

O programa “Conheça o Le-
gislativo” recebeu na tarde desta
sexta-feira (2), 70 alunos do ensi-
no médio da escola estadual Ed-
son Rontani, localizada no bairro
Altos do Piracicaba. A iniciativa foi
do vereador Gustavo Pompeo
(Avante), atendendo a resolução
4/2019. As atividades foram reto-
madas neste ano, após dois anos
suspensas devido à pandemia.

Dividido em três partes, o
programa abre oportunidade
desde 2014 para que estudantes
de escolas públicas e particula-
res conheçam o funcionamento
da Câmara Municipal de Piraci-
caba (SP), que foi fundada no
ano de 1767 e, tem com patro-
no, Prudente José de Morais
Barros, o Prudente de Morais,
primeiro presidente civil do Brasil.

Os aspectos históricos do
município foi o primeiro tema
apresentado pela arquivista do
Legislativo, Daiane Cristina Sol-
dan, do Setor de Gestão de Do-
cumentação e Arquivo da Câma-
ra Municipal de Piracicaba.

Explanando sobre o surgi-
mento de Piracicaba - que outrora
era chamada de Vila Nova da
Constituição - Daiane mostrou aos
alunos, no telão, entre outros fa-
tos, a inauguração da captação de
água do Rio Piracicaba, em 1887,
até o chafariz da praça central -
hoje Praça José Bonifácio. A cria-
ção e separação dos poderes cons-
tituídos - Executivo, Legislativo e
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“Conheça o Legislativo” recebe estudantes de escola estadual
Divulgação

A iniciativa partiu do vereador Gustavo Pompeo.
Programa é desenvolvido pela Câmara desde 2014

Judiciário - e Legislação comple-
mentaram a edição do Conheça o
Legislativo com os servidores
Bruno Didoné de Oliveira e Érica
Cruz Diniz, respectivamente.

Aluno de escola pública, a Luiz
Gonzaga, o vereador Gustavo
Pompeo (Avante), que trouxe os
estudantes à Câmara, participou
do projeto no ano de 2009, quan-
do tinha 14 anos de idade. O tema
discutido naquela vez, relembra,
Pompeo, foi a redução da maiori-
dade penal. “Na oportunidade, nós
não aprovamos a redução da mai-
oridade”, disse o parlamentar.

À época, Gustavo Pompeo
utilizou a tribuna e se manifes-
tou contra a redução da maiori-
dade de 18 para 16 anos. “A par-
tir daquele momento, nascia em
mim uma semente para eu seguir
o caminho da política”. Com uma
infância difícil, ele contou aos
alunos que membros de sua fa-
mília eram dependentes quími-
cos. “Na escola, certa vez, eu fui
suspenso depois de brigar com o
colega. Uma funcionária me cha-
mou e me inscreveu em cursos
gratuitos, custeados pelo gover-
no, já que, no período da tarde,
eu ficava soltando pipa na qua-
dra. Com os estudos, não tive
mais tempo de ficar ocioso”, re-
cordou. “Ouçam quem quer o seu
bem e se empenhem, vocês po-
dem!”, incentivou o vereador.

Na simulação de reunião or-
dinária fictícia, atividade que en-

cerra o Conheça o Legislativo, Grei-
cielen Naelly, de 15 anos, aluna do
1º ano B, foi a presidente dos tra-
balhos. Surpreendida a ser convi-
dada a se sentar na cadeira do
presidente da Mesa Diretora, ela
se disse satisfeita em poder con-
tribuir. “Eu gostei bastante das
apresentações sobre Piracicaba,
deu para perceber que é bem dife-
rente, pois eu não tinha uma ima-
gem na minha cabeça de como
seria esse projeto. É bem novo
mesmo”, salienta a estudante.

USO DE CELULAR EM
SALA DE AULA – O projeto dis-
cutido nesta tarde foi a permissão
ou não do uso do celular dentro
da sala. Na votação fictícia, pre-
valeceu a vontade da maioria em

concordar com a utilização do
aparelho durante os estudos.

Docente da disciplina de Bi-
ologia, Diego Teixeira disse que a
visita à Câmara Municipal possi-
bilitou a interação dos alunos
com o Poder Legislativo. “Por ser
um bairro um pouco distante,
muitos não têm contato com o
Centro, não conhecem os lugares,
inclusive eu vou passar essa ativi-
dade aos demais professores por-
que é um conteúdo muito rico”.

Qualquer escola pode trazer
seus alunos para participar do
Conheça o Legislativo. Outras in-
formações podem ser obtidas no
Setor de Gestão de Documentação
e Arquivo da Câmara Municipal de
Piracicaba pelo telefone 3403-7130.
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Vereador participa de reunião
do Conseg Santa Teresinha

O Conselho de Segurança
(Conseg) Santa Teresinha - Re-
gião Norte de Piracicaba - pro-
moveu reunião na última terça-
feira (30), no bairro Nhô Quim,
para discutir a segurança dessa
localidade e apresentar o progra-
ma Vizinhança Solidária, da Po-
lícia Militar. O vereador Josef
Borges incentivou os moradores
a buscarem informações sobre o
programa, que tem contribuído
para aumentar a segurança em
diversas regiões da cidade.

A presidente do Conseg,
Valéria Correr, o vice-presiden-
te, Eber Constantinov e o capi-
tão Saulo Vieira Runho, co-
mandante da 5ª Companhia do
10º Batalhão de Polícia Militar
do Interior (10º BPM/I) con-
versaram com os 20 participan-
tes da reunião que representa-
ram os bairros Nhô Quim, Al-
godoal, Altos do São Francisco,
Artemis e Lago Azul na reunião.

A proposta da presidente do
Conseg é realizar as reuniões de
forma itinerante na área de abran-
gência do conselho para ampliar a
participação dos moradores, para
o diálogo com os conselheiros e os
representantes das forças de se-
gurança da cidade. A reunião
aconteceu na casa da moradora
Daniela Ibanes e foi organizada
por Luciana Coicev Djordjevic.

“A participação das pessoas,
como nesta reunião, é muito im-
portante para que a segurança
pública da cidade melhore cada vez
mais e também contribui com o
trabalho do Conseg para que ve-
nham os resultados positivos das
nossas ações “, afirmou Valéria.

Para Josef Borges, a união
dos moradores é o primeiro pas-
so para o sucesso do programa.
“Aqui vocês já demonstraram se-
rem unidos para defender as me-

lhorias na APP (Área de Proteção
Permanente), agora é reunir o
grupo para essa finalidade da se-
gurança e seguir as orientações
do Conseg e do capitão Runho.
Em Artemis, deu muito certo essa
iniciativa conjunta”, afirmou.

Eber destacou que, na região,
vários bairros estão aderindo e a
participação dos moradores no
programa precisa ser consciente.
“É um grupo exclusivo para assun-
tos de segurança. Muitos decidem
colocar placa do programa na fren-
te da casa e isso já é um ato que
inibe o ladrão de agir”, disse.

Capitão Runho ressaltou
que o programa permite que a
polícia conte com o apoio do ci-
dadão, além de favorecer que os
vizinhos se conheçam e passem
a tomar conta do coletivo e sen-
sibilizem-se com os problemas
uns dos outros. “A viatura está
sempre em patrulha. Se acontece
um caso e é comunicado no gru-
po, de forma específica, o aten-
dimento é melhor”, comentou.

O vereador lembrou que,
enquanto líder comunitário em
Artemis, fez reunião do Conseg
em 2017 e o grupo foi implanta-
do. “Em 2016, tivemos cerca de
60 roubos. No ano passado, fo-
ram oito. E quatro deles foram
solucionados pela PM a partir
das informações do grupo. É
muito bom para toda a comuni-
dade, que passa a ver a segu-
rança de modo preventivo. Ob-
servando movimentos estra-
nhos, denunciando suspeitos e
contando com o apoio dos poli-
ciais”, ressaltou Josef Borges.

Os moradores decidiram in-
gressar no programa e, nos próxi-
mos dias, terão reunião na sede
da 5ª Cia da PM para dar início à
implantação do grupo, que funci-
ona por meio do WhatsApp.

Divulgação

Josef Borges incentivou moradores do Nhô Quim a aderirem
ao programa Vizinhança Solidária, da Polícia Militar
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Acipi abre Semana da Pátria em Piracicaba
Solenidade foi na na manhã de ontem e contou com estudantes, atiradores do Tiro de Guerra e autoridades

Na manhã de ontem, 5, a Aci-
pi (Associação Comercial e Indus-
trial de Piracicaba) realizou a aber-
tura oficial da Semana da Pátria.
Há anos, a entidade promove a
tradicional solenidade, que dá iní-
cio as comemorações à Indepen-
dência do Brasil em Piracicaba.
Nesse ano, a celebração foi ainda
mais especial, pois foi alusiva aos
200 anos do Grito do Ipiranga.
Diretores, conselheiros e funcio-
nários da Acipi, além de alunos
da E.E Moares Barros, atirado-
res do TG 02028 e autoridades,
participaram do ato cívico.

Após o hasteamento das ban-
deiras do Brasil, do estado de São
Paulo e de Piracicaba, e execução
do Hino Nacional, o vice-presiden-
te da Acipi, Mauricio Benato falou
sobre a importância de dar sequ-
ência nesse tradicional ato de cida-
dania. “Nada mais emocionante do
que estar em frente a essas crian-
ças, que são o futuro do nosso País.
São 200 anos construindo a liber-
dade e buscando por melhores con-
dições. Ainda temos muito o que
fazer pelo Brasil e, com esse propó-
sito, a Acipi e todos que aqui estão
podem fazer um bairro, uma cida-
de, um estado, uma nação me-
lhor”, exaltou o vice-presidente.

Em tom poético, o diretor
Cultural, Palmiro Romani, falou
sobre a bicentenário da indepen-
dência. “Há 200 anos o Brasil se
tornava independente. E o que
podemos aprender com esses dois
séculos? Essa conquista vai mui-
to além! É preciso ter um propó-
sito, que haja como combustão
entre o desejo e a concretização
que nos remete até os dias de
hoje. Assim, esse desejo nada mais
é do que a nossa liberdade. Há
200 anos o povo brasileiro se tor-
nava livre (...) um direito funda-
mental previsto na constituição e
que é a garantia básica a digni-
dade humana”, disse Romani.

Representando o prefeito Lu-
ciano Almeida, o comandante
Nunes, da Guarda Civil, falou so-
bre cidadania. “Ao ouvirmos a
palavra independência, automati-
camente a relacionamos com liber-
dade, autonomia no poder deci-
são e desenvolvimento. Aspectos
esses que são fundamentais para
uma pátria definitivamente livre.
E, por isso, estamos aqui nesta
manhã. Para lembrar a todos so-
bre os direitos e deveres de cada
cidadão”, apontou o comandante.

O primeiro sargento do Exér-
cito, Felipe Silva de Carvalho, dis-

cursou sobre o orgulho em parti-
cipar desse evento de patriotismo.
“A Acipi, uma entidade patriota na
sua essência, sempre apoiou de for-
ma neutra, porém intensa, as alu-
sivas à nossa Pátria, o que incenti-
va a formação de cidadãos mais
conscientes”, expôs o sargento.

Também presente, o presi-
dente da Câmara, Acácio Godoy,
lembrou da importância de cele-
brar os valores e a diversidade.
“Para mim, a presença desses es-
tudantes, dessas crianças, é o
maior símbolo de esperança para
o nosso Brasil. O que estamos co-
memorando aqui são os valores
da sociedade, os direitos indivi-
duais e coletivos. Se hoje estamos
aqui, é porque muitos defende-
ram esses valores e alguns até a
vida perderam nessa luta. Viva
o Brasil”, completou o vereador.

DESFILE DE SETE DE
SETEMBRO - A Acipi, em mais
um ano, doou 10 mil bandeiri-
nhas à Secretaria de Educação
de Piracicaba, que distribuirá
para os alunos da rede pública.
O intuito é colorir ainda mais
as ruas da cidade e oferecer a
todos a oportunidade de de-
monstrar amor à Pátria duran-
te o desfile de 7 de setembro.

Divulgação

Tiro de Guerra e estudantes participaram do ato cívico

Funcionamento da cidade no feriado de Sete de Setembro
Prefeitura de Piracicaba – Fechada
Câmara Municipal – Fechada
Ipasp (Instituto de Previdência e Assis-
tência Social dos Funcionários Munici-
pais de Piracicaba) – Fechado
Poupatempo Municipal – Fechado
Poupatempo Estadual – Fechado
Bancos – Fechados
Transporte público – As linhas irão
operar com os horários de sábado. Ex-
ceto as linhas 507- Parque Automoti-
vo; 505- Uninorte e 210 - Unileste, que
funcionarão com os horários de se-
gunda à sexta-feira. A loja TUPi estará
aberta das 8h às 12h
Coleta de lixo domiciliar – Coleta normal
Comércio – O comércio de rua e corre-
dores comerciais funcionam das 9h às
16h. Os supermercados cumprem esca-
la própria
Shopping Piracicaba – Lojas, das 14h às
20h; Alimentação e lazer, das 10h às 23h

Cinema: Horários no site www.cinearaujo.com.br
Saúde – UPAs (Unidades de Pronto Atendi-
mento) e COT (Central de Ortopedia e Trau-
matologia) funcionam 24h; SAMU atende
normalmente pelo telefone 192, plantão
24h; UBSs (Unidades Básicas de Saúde),
CRABs (Centros de Referência da Atenção
Básica) e USFs (Unidades de Saúde da
Família) estarão fechadas. Centro de Tes-
tagem (CT) Covid-19 e o Centro de Atendi-
mento e Testagem para Monkeypox estarão
fechados. Não haverá vacinação nesta data
Abastecimento – Varejões Municipais do
Vila Sônia I, das 6h às 11h; Santa Rosa,
Mário Dedini II e Central, das 14h às 19h, e
Paulista, das 14h às 19h30
Mercado Municipal - das 6h às 12h
Museu da Água e Aquário Municipal – Fe-
chados
Zoológico e Paraíso da Criança – Abertos
das 9h às 16h
Parques Públicos – Pq. da Rua do Porto,

das 6h às 21h30; Pq. do Piracicamirim,
6h às 21h; Pq. do Monte Líbano, das 6h
às 21h; Estação da Paulista, das 6h às
20h, e Engenho Central, das 8h às 21h
Turismo – Centro de Informações Turísti-
cas Casarão do Turismo - das 9h30 às
17h30
Elevador Turístico Alto do Mirante - das
10h às 18h
Trenzinho - das 10h às 18h
Pedalinho - das 9h às 18h
Passeio de Barco - das 9h às 18h
Feira de Artesanato da Rua do Porto e
Casa do Artesão do Engenho Central -
das 10h às 17h
Pelotão Ambiental – (19) 3422-0200
Defesa Civil (199) – 24 horas
Polícia Militar (190) – 24 horas
Polícia Civil (197) – 24 horas
Guarda Civil (153) – 24 horas
Corpo de Bombeiros (193) – 24 horas
CPFL (0800-0101010) – 24 horas

DETALHES
Ao contrário do que mui-

tos pensam, apostar em jogos
não é apenas uma questão de
sorte. Algumas táticas podem
ajudar você a conquistar o
grande prêmio e evitar erros
que a maioria das pessoas que
jogam na loteria cometem na
hora de escolher os números.
Truques banais, mas de extre-
ma importância, podem mudar
a sua vida do dia para a noite e
fazer de você o mais novo mili-
onário do pedaço. Alguns er-
ros que a maioria das pessoas
que jogam na loteria cometem
na hora de escolher os núme-
ros  Ignorar as probabilidades
Ignorar as probabilidades é um
dos principais erros que a mai-
oria dos jogadores cometem na
hora de escolher os números.
Aprender as chances, regras e
estatísticas podem fazer total
diferença na hora de apostar e
tornar você o grande vencedor.

ALEATÓRIOS
Um dos erros que a maio-

ria das pessoas que jogam na
loteria cometem, é fazer apos-
tas desordenadas e de qual-
quer jeito.  Ao fazer isso, você
pode estar jogando fora o seu
dinheiro e perdendo a chance
de ganhar o grande prêmio.

Por isso, comece a ana-
l isar  os  números escolhi-
dos por você  e  faça jogos
com mais embasamento.

R$ 180 MILHÕES
Estamos cada vez mais per-

to do grande sorteio especial de
independência deste ano, a Lo-
tofácil da Independência ! Com
um prêmio deste, ela promete
agitar o mês de setembro e fazer
diversos apostadores felizes e fi-
nanceiramente independentes!
Com o sorteio agendado para o
dia 10/09, as vendas exclusi-
vas para a loteria especial mais
fácil do país se iniciam, e aqui
você garante a sua participação
com diversas vantagens!

BOLÕES ESPECIAIS
No ano passado, o prêmio

chegou perto de R$ 160 milhões
e, este ano será superado poden-
do chegar a R$ 180 milhões.

Em 2021, os bolões com 18,
19 e 20 dezenas foram responsá-
veis por 70%  da premiação, com-
provando que quanto maior o
numero de dezenas apostadas,
maior a chance de acertar. Nos-
sas opções de bolões são as me-
lhores do Brasil: 10 jogos 18 de-
zenas, 10 jogos 19 dezenas e o
maior bolão do Brasil com 20
dezenas. Zapp 19 994.410488.
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Prevenção ao suicídio passa por ouvir o outro com atenção e sem julgar
Escutar com atenção, respei-

to e sem julgamentos a pessoa que
apresenta comportamento suicida
é uma das principais atitudes que
alguém que convive junto pode
tomar para reduzir os riscos de que
o pior aconteça. O apoio da famí-
lia e de amigos e o estímulo para
buscar ajuda profissional também
são importantes nessas situações.

Os conselhos foram dados
pela voluntária Eliane Soares, do
CVV (Centro de Valorização da
Vida), na palestra “Da dor ao
amor: (auto)cuidados na preven-
ção do suicídio”, promovida pela
Câmara Municipal de Piracicaba
na tarde desta sexta-feira (2). O
evento, gratuito, ocorreu por con-
ta do Dia Municipal da Prevenção
ao Suicídio, no próximo dia 10,
mesma data em que anualmente o
planeta se debruça sobre o tema.

Dentro do mês dedicado à
campanha “Setembro Amarelo”,
de prevenção ao suicídio, o even-
to organizado pela vereadora
Silvia Morales, do mandato co-
letivo A Cidade É Sua, trouxe ao
salão nobre da Câmara pessoas
que, na vida particular ou pro-
fissional, lidam ou tiveram pro-
ximidade com casos de quem co-
gitou tirar a própria vida.

“Ninguém acorda num dia
de sol e fala: ‘Hoje vou tirar a
própria vida’. Trata-se de um
processo de dor extrema, em que
a pessoa está como numa pane-
la de pressão, com problemas
usuais, com pressão interna —
se culpando e deixando de se
amar— e com pressões externas
—como perda do emprego, uma
separação ou perdas familiares,
em que ela entra num processo
de luto”, comentou Eliane.

“Se não faço algo para alivi-
ar essa pressão, algo que dê pra-
zer e me desconecte dos proble-
mas, como praticar uma ativida-
de física, desenvolver um traba-
lho artístico, desabafar, conver-
sar... Se não procuro ajuda, aí
essa panela explode”, ilustrou.

A voluntária do CVV relaci-

onou os sentimentos que costu-
mam estar presentes na pessoa
que pensa em suicídio: solidão,
sensação de abandono, tristeza
profunda, descuido com a apa-
rência, perda de interesse por ati-
vidades de que gostava, desejo
de ir para um lugar melhor, pro-
cura de paz e expressão clara ou
velada de querer morrer.

Pessoas próximas que identi-
ficam esses traços naquele que
apresenta tendência suicida po-
dem ajudar escutando-o com aten-
ção, respeito e sem interrupção,
mostrando que leva a sério o que
ouve sem julgar ou criticar, valori-
zando o sentimento do outro sem
apontar caminhos e recomendan-
do ajuda familiar e profissional.

“É necessário ter compreen-
são, empatia e respeito. Toda pes-
soa, quando tem esse apoio emo-
cional no ambiente em que está
inserida, é capaz de superar mui-
tas coisas. Por isso, deve buscar
apoio familiar e falar abertamen-
te sobre o que está sentindo para
que saia desse processo de dor e
busque a cura, já que sozinho é
muito difícil de sair de uma situ-
ação assim”, pontuou Eliane.

A voluntária, que foi home-
nageada ao final do evento por sua
atuação no CVV de Piracicaba,
lembrou que o centro criado em
1962 em São Paulo e que hoje aten-
de todo o país pelo telefone 188 é
um dos serviços gratuitos aos
quais se pode recorrer, com garan-
tia de sigilo e sem necessidade de
a pessoa se identificar.

O professor doutor Sérgio
de Oliveira Santos, que falou na
sequência de Eliane, enalteceu o
papel do CVV como “apoio emo-
cional” às pessoas. O psicólogo
clínico e membro da Associação
Brasileira de Estudos e Preven-
ção do Suicídio classificou o sui-
cídio como o ponto culminante
de três fatores: as pressões in-
ternas ou externas —como cul-
pa, ressentimento, mágoa—, a
dor psíquica e o estreitamento
das possibilidades de vida.

“Suicídio é a conclusão trá-
gica de uma história. Nascemos
com um horizonte de possibili-
dades enorme, mas, se eu não me
perdoo, ele vai se fechando. E
acabamos enxergando o suicídio
como único desfecho possível
dessa história”, disse Sérgio, que,
no mês passado, pela Escola do
Legislativo, já havia abordado a
importância do cuidado.

Silvia Morales mencionou a
participação de Sérgio na reunião
ordinária desta quinta-feira (1º),
quando o professor abordou a
prevenção ao suicídio. “Cada vez
mais percebemos o quanto é im-
portante falar dessa temática. On-
tem, com a fala dos vereadores, a
gente vê que isso tem mesmo que
ser encampado por nós. A gente
joga a semente, e é importante pro-
por e cobrar ações do Poder Exe-
cutivo”, defendeu a vereadora.

“Em nosso município, na
área de saúde mental a rede de
atendimento é muito forte, po-
rém sofre com o déficit de pro-
fissionais e a equipe sobrecar-
regada. O trabalho preventivo
está sendo prejudicado”, acres-
centou Silvia, para em seguida
citar estatísticas da Organização
Mundial da Saúde. “Suicídio é
uma triste realidade que gera
grandes prejuízos à sociedade.
Em 2019, foram mais de 700

mil casos no mundo e, no Bra-
sil, são mais de 14 mil por ano.”

O presidente em exercício da
Câmara, Acácio Godoy, também
comentou a fala de Sérgio na reu-
nião ordinária, dizendo que ela
fez aumentar sua percepção so-
bre a importância da realização
de campanhas como o “Setembro
Amarelo”. “Toda vez que se sepa-
ra uma data para uma campa-
nha, somos questionados, mas
elas são importantes. Ficou claro
que todos da área trabalham du-
rante todo o ano com o tema e
que uma data específica é impor-
tante porque chama a atenção do
restante da sociedade e consegue
atingir muitas pessoas que não
são impactadas pelo tema.”

O vereador Gustavo Pompeo
compartilhou como o contexto fa-
miliar o fez dedicar seu mandato
à defesa de políticas públicas para
saúde mental e combate ao uso de
álcool e outras drogas. O parla-
mentar também apontou a neces-
sidade de superar um atraso “de
pelo menos 20 anos” em Piracica-
ba no atendimento em saúde
mental, que, segundo ele, “não
conseguiu acompanhar a socie-
dade” diante do crescimento dos
casos que necessitam de apoio. “O
Estado não consegue acompa-
nhar. A rede precisa fortalecer
muito, muito mesmo”, comentou.

Câmara promoveu palestra gratuita na tarde desta sexta-feira

Divulgação



A10
A Tribuna Piracicabana

Terça-feira, 6 de setembro de 2022

PPPPPRIMEIRORIMEIRORIMEIRORIMEIRORIMEIRO T T T T TEMPOEMPOEMPOEMPOEMPO

Saúde pública é destaque
em entrevista em programa
Marco Bicheiro foi o entrevistado e disse que é contrário a uma eventual contratação
de Organizações Sociais de Saúde (OSS) para fazer a gestão de unidades da cidade

DDDDDESTESTESTESTESTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE

Atriz piracicabana está na
minissérie IndependênciaS

A rede pública de saúde de
Piracicaba foi destaque em en-
trevista concedida ao Programa
Primeiro Tempo, nesta quinta-
feira (1º), pelo vereador Dr.
Marco Bicheiro, médico há 30
anos e que assumiu a vereança
na Câmara Municipal de Piraci-
caba no último dia 8 de agosto.

“Essa vontade de ser político
veio há algum tempo. O que me
deixava com receio era essa des-
crença da população com relação
à política. Realmente, acho que
existem pessoas boas nesse meio,
com vontade de mudar, e eu quero
ver se consigo participar um pouco
dessa transformação”, disse.

Sobre a questão do déficit de
médicos na rede pública da cida-
de e sobre a impossibilidade do
pagamento a estes profissionais
de salários acima do atual subsí-
dio do prefeito, que é de cerca de
R$ 15,5 mil reais, Bicheiro pon-
tuou: “é um problema sério, pois
envolve saúde, envolve a popula-
ção. Eu acho que saúde não pode
faltar para a nossa população. É
uma situação difícil”, e aventou
como possíveis saídas para a ques-

Dr. Marco Bicheiro, que assumiu a titularidade como vereador no
dia 8 de agosto, foi o entrevistado na noite desta quinta-feira (1º)

Divulgação

tão salarial “diminuir a carga ho-
rária dos médicos, com o mesmo
valor, pagar uma hora extra ou
até aumentar o teto do prefeito”.

Marco Bicheiro também se
disse contrário a uma eventual
contratação de Organizações So-
ciais de Saúde (OSS) para fazer a
gestão de unidades da cidade:

“Eu discordo da formação da
OSS para a terceirização das UPAs
(Unidade de Pronto Atendimento),
tanto da Vila Cristina quanto da
Vila Sônia, por conta de você ter
um corpo clínico formado, em tor-
no de 70, 80%. Eu acho que você
precisa ter uma empresa que forne-
ça plantonistas, esses 20, 30% [fal-
tantes] e acabe com esse problema.
Eu acho que o problema, mais uma
vez, não está nas UPAs. Nosso pro-
blema está nas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde), nos PSFs e na
falta de especialistas”, analisou.

O parlamentar ainda comen-
tou a recente aprovação pelo Le-
gislativo piracicabano de uma
moção de repúdio, de sua auto-
ria, ao projeto de lei 1774/19, que
tramita na Câmara dos Deputa-
dos e que, em linhas gerais, pos-

sibilita a comercialização de me-
dicamentos em supermercados e
estabelecimentos congêneres:

“A segunda maior causa de
hemodiálise é abuso de analgési-
cos e anti-inflamatórios. A pessoa
vai a uma farmácia, vai para com-
prar um medicamento, é mais di-
fícil. Agora, num supermercado,
duas três vezes ao mês você vai
num mercado, e acaba aumentan-

do o uso indiscriminado dessas
medicações. Acho que não seja
uma coisa benéfica”, ponderou.

Por fim, Bicheiro disse estar
“muito contente” por ter assumido
o cargo e acrescentou: “é um so-
nho realizado. Queria que meu pai,
falecido, acho que seria um cara tão
ou mais contente quanto a minha
pessoa por eu estar aqui, represen-
tando o nome dele e a cidade”.

Divulgação

Mônica Corazza interpreta
baronesa em megaprodução
da TV Cultura que estreia
no dia 7 de setembro

A atriz piracicabana Mônica
Corazza está no elenco da minis-
série IndependênciaS, megaprodu-
ção criada com exclusividade e di-
rigida por Luiz Fernando Carva-
lho para a TV Cultura, que estreia
na próxima quarta-feira, dia 7,
data em que o Brasil celebra o bi-
centenário de sua independência.
“Faço uma participação no papel
da baronesa, uma enorme opor-
tunidade de ser dirigida pelo Luiz
Fernando, que fez trabalhos ines-
quecíveis como Rei do Gado, Re-
nascer, Os Maias, Hoje é Dia de
Maria e tantas outras obras em-
blemáticas da dramaturgia bra-
sileira. Foi um grande aprendi-
zado para mim”, afirma.

Contracenando com o ator
Cacá Carvalho, que interpreta o
barão, Mônica destaca a chance
de atuar ao lado de um elenco ‘es-
trelado’, com  grandes nomes
como Walderez de Barros (D. Ma-
ria I), Antonio Fagundes (Dom
João VI), Daniel de Oliveira (D.
Pedro I), Maria Fernanda Cândi-
do (Maria Graham), Ilana Kaplan
(Carlota Joaquina), Gabriel Leone
(D. Miguel), Louisa Sexton (Leo-
poldina), Isabél Zuaa (Peregrina),
Bruna Miglioranza (Benedita)
Andre Frateschi (Chalaça), Celso
Frateschi (José Bonifácio), Carol
Brada (Marquesa de Aguiar),
Cassio Scapin (Plácido de Abreu),
Fafá de Belém, Katia Daher, Léa
Garcia, Marcela Vivan, Pedro
Paulo Rangel, Rafael Cortez (Mar-
quês de Marialva) e Renato Bor-
ghi (Intendente). “Sem dúvida,
estar com esses profissionais in-
críveis agregou muito à minha
formação permanente como
atriz”, diz Mônica, lembrando que
a produção da minissérie envol-
veu mais de 1.000 profissionais.

O projeto com 16 episódios,
que serão exibidos semanalmente
até dezembro deste ano,  fala da-
quele período histórico do Brasil a
partir de vozes múltiplas, desta-
cando personagens que foram dei-
xados à margem na narrativa ofi-
cial. “A participação dos negros,
dos índios e o protagonismo das
mulheres são exemplos de abor-
dagem, que tem foco na diversi-
dade que caracteriza o nosso país”,
explica a atriz piracicabana.

A minissérie, segundo a TV
Cultura, é resultado de um traba-
lho colaborativo que levou um ano
e meio para a pesquisa, criação e
realização, partiu da necessidade
de se recontar o Brasil por meio de
uma releitura que se convencionou
chamar de nova historiografia. “É
estimulante ver a TV Cultura, uma
emissora aberta e estatal, inves-

tindo em projetos arrojados como
essa minissérie histórica, ainda
que ela tenha, em seus mais de 50
anos de atividades, a prática do
pioneirismo e do investimento em
produções não-convencionais da
teledramaturgia”, afirma Mônica.

Otimista com a repercussão
de IndependênciaS junto ao pú-
blico, a atriz piracicabana con-
clui: “É realmente um privilé-
gio fazer parte de um projeto
desta envergadura que, sem
dúvida, marcará a teledrama-
turgia brasileira pela renovação
estética no audiovisual e pela
reflexão que ela certamente cau-
sará. É uma história que possi-
velmente não foi contada da for-
ma como será neste trabalho”.

QUEM É MÔNICA CORA-
ZZA - Mônica Corazza, 62, é pira-
cicabana, fotógrafa premiada e
atriz. Formou-se aos 22 anos na
renomada escola de teatro Ma-
cunaíma, em São Paulo.Em 2016,
fez sua primeira participação em
novela na trama Haja Coração,
da Rede Globo, quando interpre-
tou a personagem Hilda. Em
2017, participou da série de hu-
mor Os Suburbanos, no canal
Multishow, fazendo a personagem
Cláudia e, no ano seguinte, inter-
pretou a cafetina Madame Ivete
na novela de época  Orgulho e
Paixão, também na TV Globo.

No curta-metragem Nana, de
Gabriela Neves, Mônica interpre-
ta a personagem Madalena. O fil-
me está no Festival de Roma. A
atriz piracicabana também pode-
rá ser vista na terceira tempora-
da da série Cidade Invisível, da
Netflix, que estreia em setembro.

EMPRESA DE MUDANÇA
CONTRATA:

Motorista, ajudante
para serviço
de mudança
residencial e

montador de móveis.
Enviar Curriculum: Av. Piracicamirim,

2847 – Vila Monteiro, Piracicaba

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-

ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-

nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de

altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –

SE – R$ 300,00

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav., copa-
coz., área de serviço, área gour-
met c/ piscina, churr. e vestiário.
Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sa-
cada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
s ico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, 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 esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score bai-
xo, aumento. Sem entrada, mesmo
com o nome restrito no SPC. Compro
dívidas ou carro e imóvel já financia-
do ou quitado, pago a vista. Nome
limpo no SPC e Serasa. Tiramos cer-
tidões 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 Velhi-
nhos 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 per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

VENDE-SE
Uma mesa de Kristal sem
cadeiras, 1.60 x 80 cms –
R$ 900,00.
Um sofá grande branco de
couro – R$ 250,00.
Um Biombo – 3 partes –
R$ 55,00.
Um urinol (pinico), grande,
novo, sem uso, na caixa –
R$ 92,00.

Tratar pelo tel
(19) 2534-1359

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

CLUBE DO SAUDOSISTA DE PIRACICABA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De ordem da Ilma. Sra. Presidenta do Conselho Deliberativo e
do Presidente da diretoria executiva, o qual faz uso de suas
atribuições legais e estatutárias, ficam convocados os
Senhores(as) Associados(as) do Clube Coronel Barbosa, em
pleno gozo de seus direitos estatutários, para comparecerem à
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 14 de se-
tembro de 2022 (quarta feira), na Sede Social.
Os trabalhos serão iniciados em primeira convocação, com 2/3
de Associados, às 18:30h, e em segunda convocação, às 19:00h
no mesmo dia e local, com no mínimo, 1/3 de Associados, con-
forme estabelece o Artigo 42º, Parágrafo Único, combinado com
o Artigo 97º do mesmo Estatuto Social, para tratarem e discuti-
rem a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia Geral Or-
dinária anterior.
b) Posse do Presidente, do Vice-Presidente da Diretoria do Clube;
c) Posse da Diretoria Executiva.

Piracicaba, 6 de setembro de 2022.

LUCIENE VALERIA FOGAÇA DE AGUIAR
Pres. do Conselho Deliberativo

JOÃO JOSÉ APARECIDO ARAUJO
Presidente da Dir. Executiva

SR. PEDRO ALTAIR BEINOTTE
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 68 anos, filho dos fina-
dos Sr. Ildo Beinotte e da Sra.
Angelina Guastala Beinotte;
deixa os filhos: Kelen Cristina
Beinotte, casada com o Sr. San-
dro Martir Venancio; Fabio Juni-
or Beinotte, casado com a Sra.
Caroline Viveiros e Bruno Ale-
xandre Fuzatto Beinotte, casa-
do com a Sra. Anailiy Santos
Fuzatto Beinotte. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala “C” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necrópo-
le. À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA MARIA DA CON-
CEIÇÃO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 95 anos, filha
dos finados Sr. Manoel Venan-
cio de Souza e da Sra. Amalia
Maria da Conceição, era viúva
do Sr. Sebastião Pires Macau-
bas. Deixa filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópo-
le. À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JEFERSON DE LIMA PAU-
LA faleceu dia 29 p.p., na cida-
de de Porto Feliz/SP, contava 26
anos, filho do Sr. Josias Diniz
de Paula e da Sra. Maria Lucia
de Lima Paula, era casado
com a Sra. Paula Gabriela de
Oliveira. Deixa filhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ante-
ontem, às 10h00 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. LOURDES CAMARGO DE
MELO faleceu dia 03 p.p., nesta
cidade, contava 90 anos, filha
dos finados Sr. Sebastião Mar-
tins e da Sra. Antonia Martins,
era viúva do Sr. Joaquim Ca-
margo de Melo; deixa os filhos:

Durvalino de Oliveira, casado
com a Sra. Sonia Dalva Polli de
Oliveira; Neusa Maria de Olivei-
ra da Silva, casada com o Sr.
Gileno Gonçalves da Silva; Jose
Carlos de Melo, já falecido; Ma-
ria Cristina de Melo Campos,
casada com o Sr. Jose Antonio
de Campos; Raquel de Melo e
Adriana Aparecida Melo, já fale-
cida. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado an-
teontem, tendo saído o féretro
às 13h00 da sala 01 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole. À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ALMIR ANTONIO GRELLA
faleceu dia 03 p.p., nesta cida-
de, contava 59 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Grella e da
Sra. Maria Sanches Grella, era
casado com a Sra. Helena de
Fatima Meloto Grella; deixa o fi-
lho: Thiago Henrique Grella.
Deixa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem às 10h00 no
Cemitério Parque da Ressur-
reição. À família e amigos enlu-
tados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LUIZ CARLOS MELERO fa-
leceu dia 03 p.p., nesta cidade,
contava 70 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Miguel Melero e
da Sra. Rosalina Raimundo de
Oliveira, era casado com a Sra.
Yara Moreira Ramos Melero;
deixa os filhos: Daniela Apa-
recida Melero; Danila de Fati-
ma Melero; Damela Emanue-
la Melero; Isabela Ramos Me-
lero e Caio Diego Ramos Me-
lero. Deixa irmãs, netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado an-
teontem, tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório da Sau-
dade, sala ”03”, para o Cemi-
tério Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA FRANCISCA DE
MOURA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 94 anos,
filha dos finados Sr. Salustria-
no Magdalena de Moura e da

Sra. Ana Matildes Rodrigues.
Deixa irmãos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado anteontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole. À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. VERA LUCIA PAULINO
DA SILVA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 54 anos,
filha do Sr. Anildo Paulino da
Silva e da Sra. Luzia Lucena
da Silva, era casada com o Sr.
Claudio de Lucena; deixa os
filhos: Matheus Trajano Silva
e Jessica Paulino de Lucena.
Deixa irmãos, demais familia-
res e amigos. O velório ocor-
reu ontem das 09h00 às
11h45 na sala “Diamante” do
Crematório Memorial Metropo-
litano de Piracicaba, seguindo
o féretro às 12h00 para a rea-
lização da Cerimônia de Ho-
menagens Póstumas no “Sa-
lão Nobre” do mesmo local.
Procedimentos de Cremação,
serão realizados posteriormen-
te. À família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LUIS FERNANDO SOUZA DA
SILVA faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 40 anos, fi-
lho do Sr. Regivaldo Alves da
Silva e da Sra. Lourdes Rodri-
gues de Souza; deixa a filha:
Lorena. Deixa os irmãos: Cris-
tiane Aparecida Souza da Silva,
Willians Souza da Silva, Gabri-
el de Souza da Silva, deixa ain-
da sobrinhos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole. À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA NEUSA CATALANI
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 75 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Gervazio de Lima
e da Sra. Maria das Dores Lima,
era viúva do Sr. Waldir Catalani;
deixa a filha: Fatima Cristina

Catalani, casada com o Sr. Eber
Pinho. Deixa as netas: Lucile-
ne Catalani Lebante, casada
com o Sr. Guilherme Santos e
Angelica Lebante, casada com
a Sra. Tiemi Saito; deixa ainda
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
O velório ocorreu ontem das
19h00 às 09h45 de hoje na
sala “Diamante” do Cremató-
rio Memorial Metropolitano de
Piracicaba, seguindo o fére-
tro às 10h00 para a realiza-
ção da Cerimônia de Home-
nagens Póstumas no “Salão
Nobre” do mesmo local. Pro-
cedimentos de Cremação, se-
rão realizados posteriormente.
À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. MARIA GOZZER faleceu
dia 2, nesta cidade, contava
96 anos, filha dos finados Sr.
Luiz Gozzer e da Sra. Angela
Danelon. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do dia 3, tendo saído o féretro
às 14h30 do Velório da Sau-
dade, sala 04, para o Cemité-
rio Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. AGUINALDO PIUSSI fale-
ceu dia 2, nesta cidade, con-
tava 47 anos, filho dos fina-
dos Sr. Dorival Piussi e da
Sra. Edila Conceição Casari-
ni Piussi, era casado com a
Sra. Patricia Helena Galano;
deixa os irmãos: Dilaine Pius-
si, Humberto Piussi, Barbara
Piussi, Denilson Piussi, Anto-
nio Piussi. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do dia 3, tendo saído o féretro
às 15h00 da Igreja dos Mor-
mons Vila Sonia, sito na Rua
Humberto Venturini n° 620 –
Vila Sonia, para o Cemitério
Municipal da Vila Rezende. À
família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. SANDRA APARECIDA
CARDOSO BASSO faleceu dia
2, nesta cidade, contava 60
anos, filha dos finados Sr. Anto-

nio Benedito Cardoso e da Sra.
Clarice Cardoso, era casada
com o Sr. Jose Valdemir Bas-
so; deixa os filhos: Karina Fer-
nanda Basso, casada com o Sr.
Carlos Alberto Gimenez; Julia-
na Cristina Basso, casada com
o Sr. Adriano Fabricio Louren-
ção e Murilo Felipe Basso, ca-
sado com a Sra. Rosana Me-
negatt. Deixa netos, bisneta,
irmã, cunhado, sobrinhos, de-
mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do dia 3, tendo saído o féretro
às 15h00 do Velório da Sau-
dade, sala 07, para o Cemité-
rio Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. SANDRO MACIEL DE SOU-
SA faleceu dia 2, nesta cida-
de, contava 48 anos, filho dos
finados Sr. Ermano Alto de
Sousa e da Sra. Jorgina de
Lima Sousa; deixa os irmãos:
Hermano Alto de Souza Juni-
or, Fabiano Alto de Souza,
Mara Roxana de Souza Silva,
Geani Licia de Souza e Caroli-
na Sena Oliveira Souza. Deixa
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 3, tendo saí-
do o féretro às 10h30 da sala
“02” 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.

SR. JOÃO CARLOS ROSSI fa-
leceu dia 3, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos fi-
nados Sr. João Rossi e da
Sra. Dirce de Mattos Rossi;
deixa os filhos: Jaqueline Apa-
recida Delbaje Rossi, casada
com o Sr. Antonio Ruiz; João
Carlos Rossi Junior, casado
com a Sra. Estela Cristina de
Toledo Piza Rossi e Jacson
Jose Rossi. Deixa netos, bis-
netos,  demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 3, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SR. PEDRO ALVES TETE fale-
ceu dia 2, nesta cidade, conta-
va 56 anos, filho dos finados Sr.
Manoel Alves Tete e da Sra. Lour-
des Ferreira do Nascimento;
deixa os filhos: Kellen Sabrina
Reis Tete; Daiane Alves Tete;
Tiago Alves Tete e Cleiton Alves
Tete. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 3, tendo saído
o féretro às 13h00 do Velório
Municipal de Rio das Pedras/
SP para o Cemitério Parque da
Paz em Rio das Pedras/SP. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. IRACEMA MARCHESONI
GRANDIS faleceu dia 3, nesta
cidade, contava 89 anos, filha
dos finados Sr. Adolpho Mar-
chesoni e da Sra. Joanna Me-
llotto, era viúva do Sr. Dorival
Antonio Grandis; deixa os filhos:
Nanci Aparecida Grandis; Gil-
mar Jose Grandis, casado com
a Sra. Ana Luiza Orize Grandis;
João Evandro Grandis, casado
com a Sra. Edivania Domin-
gues Grandis e Dorival Anto-
nio Grandis Junior, já falecido.
Deixa netos, bisnetas, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado dia 4,
saindo o féretro às 14h00 do
domicilio da família sito à Rua
Santa Terezinha, 81 – Santa
Terezinha, para o Cemitério
Municipal da Saudade. À famí-
l ia e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARINETE PEREIRA DOS
SANTOS faleceu dia 3, nesta
cidade, contava 47 anos, filha
da Sra. Zelina Pereira dos
Santos; deixa os filhos: Aman-
da Aparecida Pereira dos San-
tos Bento, casada com o Sr.
Davi Miguel Bento Demiciano
dos Santos e Bruno Henrique
Pereira dos Santos. Deixa ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado dia 3, tendo saído o
féretro às 17h15 da sala 01
do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole. À família
e amigos enlutados os sen-
t imentos de pesar da Abi l
Grupo Unidas Funerais.

SR. EUGENIO CAPELLASSO fa-
leceu anteontem na cidade de
Piracicaba, contava 83 anos de
idade e era casado com a Sra.
Aparecida Nascimento Cape-
llasso. Era filho dos finados Sr.
Hilário Capellasso e da Sra.
Dyonisia Martins Capellasso.
Deixa os filhos: Aparecido Ca-
pellasso casado com Nilva Ap.
F. Capellasso e Clodoaldo Ca-
pellasso casado com Roberta
F. Capellasso. Deixa ainda ne-
tos, bisnetos, demais familia-
res e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Charqueada
e o seu sepultamento deu-se
anteontem as 16:00 hs saindo
a urna mortuária  do Velório
Municipal de Charqueada se-
guindo para o Cemitério Muni-
cipal naquela localidade. À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. AMÉRICO BOSQUEIRO fa-
leceu anteontem na cidade de
Piracicaba, contava 81 anos de
idade  e era casado com a Sra.
Lilia Marie Pires Bosqueiro. Era
filho dos finados Sr. Antonio
Bosqueiro e da Sra. Clementi-
na Cerne Bosqueiro. Deixa os
filhos: Cesar Augusto Bosquei-
ro casado com Daniela Nunes
de Souza Bosqueiro e Marcos
Antonio Bosqueiro casado com
Alessandra Beltran Bosqueiro.
Deixa ainda 04 netos, demais
familiares e amigos. O seu cor-
po foi transladado em auto fú-
nebre para a cidade de Iracem-
polis e o seu sepultamento
deu-se ontem  as 16:00 hs, sa-
indo a urna mortuaria do Veló-
rio Municipal de Iracemápolis
seguindo  para o Cemitério
Municipal naquela localidade. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. JANDYRA ALONSO CHE-
COLI faleceu amteontem na ci-
dade de Piracicaba, contava 93
anos de idade e era casada
com o Sr. Alceu Checoli. Era fi-
lha dos finados Sr. Euclydes
Alonso e da Sra. Amália Ubis-

ses. Deixa os filhos: Luiz Eucli-
des Alonso Checoli casado
com Lisete Fatima Garcia Che-
coli, Alceu Checoli Filho casa-
do com Ana Lucia Rocha Barri-
quelo e Walter Alonso Checoli
casado com Silvia Helena La-
mos Checoli. Deixa ainda ne-
tos, bisnetos, demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:30 hs, sa-
indo a urna mortuária  do Veló-
rio da Saudade - Sala 05, para
o Cemitério da Saudade. À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. ROSA MARIA MAZZERO
LEITE faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, contava 74 anos
de idade e  era casada com o
Sr. Antonio Leite. Era filha dos
finados Sr. Cristiano Mazzero e
da Sra. Herminia Pissocaro
Mazzero. Deixa os filhos: Ger-
son Luis Leite casado com Re-
giane Pagano Leite e Jefferson
Rodrigo Leite. Deixa ainda 02
netas, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da
Saudade  - Sala 07, para o Ce-
mitério da Saudade. À família e
amigos enlutados os senti-
mentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. ANTONIA FORNAZARI
FERRAZ faleceu dia 2 na cida-
de de Piracicaba, contava com
84 anos, era viúva do Sr. Luiz
Ferraz. Era filha dos finados Sr.
Paschoal Fornazari e da Sra.
Clotilde Berganti Fornazari. Dei-
xa a filha: Maria Aparecida Du-
arte. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 3 às 10:30 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório
da Saudade sala-01, para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de. Á família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. YVONNE CASALE PADO-
VANI faleceu dia 2 na cidade de
Piracicaba, contava com 94
anos, era filha dos finados Sr.

Arthur Padovani e da Sra. Ca-
tharina Casale Padovani. Dei-
xa sobrinhos e demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se dia 3 às 13:30 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade sala-03, para
o Cemitério Municipal da Sau-
dade. Á família e amigos enlu-
tados os sentimentos de pesar
da Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. MARIO SPINOSI faleceu dia
3 na cidade de Piracicaba, con-
tava com 98 anos e era viúvo da
Sra. Rosa Penacheone Spino-
si. Era filho dos finados Sr. An-
selmo Spinosi e da Sra. Car-
men Alvares. Deixa os filhos:
Marisa Aparecida Spinosi Agos-
tinho, Maria das Graças Spino-
si Cirelli e Aristides Spinosi.
Deixa também netos, bisnetos,
tataraneto e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 3 às 17:00 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório
da Saudade sala-02, para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de. Á família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar
da Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. LUÍS APARECIDO DA SILVA
faleceu dia 2 nesta cidade, con-
tava 73 anos. Era casado com
Sra. Maria do Carmo Merencia-
no da Silva.  Era filho dos fina-
dos Sr. José Quele da Silva  e
da Sra. Severina Julia da Silva.
Deixa os filhos: Kelley Cristina
Merenciano da Silva Santos ca-
sada com Wellington dos San-
tos, Thiago Luis da Silva e Lidia-
ne Cristina da Silva Marino ca-
sado com Marcio Marino. Deixa
dois netos Vinícius e José Anto-
nio. O seu sepultamento deu-se

dia 3 às 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de, para o Cemitério da sauda-
de. Á família e amigos enluta-
dos os sentimentos de pesar da
Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. DJALMA AMORIM DA SIL-
VA faleceu no dia 31/08 na ci-
dade de São Pedro contava 84
anos de idade. Era casado com
Julieta Menezes Amorim da Sil-
va. Era filho dos finados: Sr.
Jose Claudino da Silva e da
Sra. Santina Fernanda de Amo-
rim.  Deixa os filhos: Michel
Amorim da Silva e Monica Cris-
tina Amorim da Silva. Deixa os
netos, demais famil iares e
amigos. O seu sepultamento
deu se dia 01/09 saindo o fére-
tro ás 13:00 h do Velório Me-
morial Bom Jesus –sala1 se-
guindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família. Esta sala
possui serviço de Velório On-
Line consulte os familiares. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS.

SRA. MARIA CONCEIÇÃO CA-
VALCANTE LIMA faleceu no dia
01/09 na cidade de São Pedro
contava 82 anos de idade.Era
viúva do Sr. Amauri Buarque de
Lima. Era filha dos finados Sr.
Antonio Casado Cavalcante e
da Sra. Benedita Tiburcio Ca-
valcante.  Deixa os filhos: Mar-
cia, Luci, Rosangela e Wagner.
Deixa netos, demais familiares
e amigos.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Piraci-
caba e o seu sepultamento deu
se dia 02/09 saindo o féretro ás
16:30 h do Velório da Saudade

seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inu-
mada em jazigo da família. A
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS

SR. SIDNEI ALVES DA SILVA fa-
leceu no dia 02/09 na cidade de
São Pedro, contava 68 anos de
idade.Era casado com a Sra.
Maria Helena Gonçalves Rai-
nho da Silva. Era filho dos fina-
dos Sr. Manoel Alves da Silva e
da Sra. Assumpta Alves da Sil-
va. Deixa os filhos: Rodrigo e
Felippe. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu se dia 03/09 saindo o fére-
tro ás 10:00 h do Velório Memo-
rial Bom Jesus –sala1 seguin-
do para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em ja-
zigo da família.Esta sala pos-
sui serviço de Velório On-Line
consulte os familiares. À famí-
lia e amigos enlutados os sen-
timentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS

SR. ANTONIO CELSO PASSOS
DE OLIVEIRA faleceu no dia 02/
09 na cidade de Águas de São
Pedro, contava 67 anos de
idade.Era casado com a Sra.
Alice Hissayo Kanamaru. Era
filho dos finados Sr. João Fran-
cisco de Oliveira e da Sra. Olga
Passos de Oliveira. Deixa de-
mais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e o seu se-
pultamento deu se dia 03/09 ás
13:00 h saindo o féretro do Ve-
lório Memorial Bom Jesus –sala

2 seguindo para o Cemitério
Municipal onde foi inumado em
jazigo da família. À família e
amigos enlutados os senti-
mentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS.

SR. JOEL FERREIRA faleceu no
dia 02/09 na cidade de São Pe-
dro, contava 73 anos de idade.
Era filho dos finados Sr. José
Sebastião Ferreira e da Sra.
Pulcina Teodora. Deixa demais
parentes. O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Piraci-
caba e o seu sepultamento deu
se dia 03/09 saindo o féretro ás
14:00 h do Velório do Parque da
Ressurreição –Sala C , seguin-
do para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumado em
jazigo da família. A família e
amigos enlutados os senti-
mentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS

SRA. CATHARINA ASSINI fale-
ceu no dia 03/09 na cidade de
São Pedro contava 86 anos de
idade .Era filha dos finados
Sr.Romeu Assini e da Sra.Joana
Assini .Deixa irmãos ,sobrinhos
,demais parentes e amigos. . O
seu sepultamento deu se dia
04/09 saindo o féretro ás 10:30
h do Velório Memorial Bom Je-
sus –sala1 seguindo para o
Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumada em ja-
zigo da família. Esta sala pos-
sui serviço de Velório On-Line
consulte os familiares. À famí-
lia e amigos enlutados os sen-
timentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS
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