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Acidente com ônibus clandestino
de Piracicaba deixa dez feridos
Um ônibus da agência Elismar
Turismo, localizada na Pauliceia,
em Piracicaba, se envolveu em

grave acidente na noite de terça-feira (26). O veículo seguia de Piracicaba com 39 passageiros, com

destino o Norte de Minas Gerais,
quando na rodovia MGC-383, caiu
de uma ribanceira de dez metros,

invadindo uma residência. Dez
passageiros ficaram feridos. De
acordo com a PMR-MG o ônibus

não tinha autorização para transporte interestadual. Ninguém da
empresa foi localizado. P 05

União Operária:
inscrições abertas
e aulas gratuitas
A Co r p o ra ç ã o Mu s i c a l
União Operária está com inscrições abertas para seu projeto “Música para todos”, que
prevê o ensino de carreira musical para os futuros músicos
a partir dos 10 anos de idade.
As aulas são gratuitas e as ins-

Divulgação

crições podem ser feitas pelo telefone: (19) 99831-2637.
Os interessados não precisam
ter conhecimento de música
e nem possuir algum instrumento musical. Toda a assistência será oferecida durante
a realização das aulas. P 10

Serão oferecidas aulas com instrumentos de percussão e de sopro

Interditado: sem Auto de
Preso mais um do
Vistoria, Barão é proibido de esquema de tráfico
sediar partidas de futebol
do Novo Horizonte
Selam/Prefeitura de Piracicaba

Foragido da Justiça, conhecido por “Bola”, foi localizado e preso na manhã desta quarta-feira (27), em Piracicaba. Ele estava escondido
em uma chácara na rua Flávio
Ruhnke, região do bairro Novo
Horizonte. No último dia 8 de

julho, policiais civis da 2ª Dise
iniciaram uma operação que
desmantelou um forte esquema de tráfico de drogas na região. Naquele dia, “Lukinha”,
“Theo” e “Maikinho” foram
presos. “Bola” conseguiu fugir,
mas foi capturado ontem. P 09
Claudinho Coradini/JP

Diretoria do Clube garante que até dia 12 de agosto a situação estará resolvida

9 771806 506614

R$ 3,00

A FPF (Federação Paulista
de Futebol) interditou o Barão
da Serra Negra para realização
de partidas oficiais de futebol.
O motivo é a falta do AVCB (Au-

to de Vistoria do Corpo de Bombeiros), que expirou na última
sexta-feira, 22, quando também
venceu o laudo de Prevenção e
Combate de Incêndio. A dire-

toria do Alvinegro garante que
até o dia 12 de agosto, quando
a equipe profissional tem compromisso diante do São Bento,a
situação estará resolvida. P12

Acidente - Um caminhão betoneira tombou por volta das 16h
de ontem (27), na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo à
alça de acesso para a rodovia do Açúcar (SP-308). Após o acidente, a ambulância da Concessionária Tietê prestou os primeiros
socorros ao motorista, que sofreu ferimentos leves.
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no mínimo a pena máxima. Mas
como estamos em um País onde
tudo pode acontecer, onde a
famosa Alice mora com os seus
coelhinhos mágicos, ele será
“acolhido” por um defensor
(escolhido pela defensoria
pública) e vai para júri popular.
Espero estar presente a este
tribunal para olhar na cara dele.
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Equipe Atlas (Instagram)

Nem o Estado deveria
defender esse monstro.

Pra quê defensoria? Tem
mais é que ficar na cadeia!

Canalha deste tipo não precisa
de um defensor público. O
homicídio que esse cara praticou
é condenação mesmo, e puxar

Alimento
do gado
Assinatura
(abrev.)

Roseli Santos (Instagram)

BANCO

Infelizmente, o Estado é obrigado
a defender esse assassino.
Que ele apodreça na cadeia.

BANCO

Concedi;
outorguei
(?) retornável,
recipiente
ecológico
para
compras

Utensílio
do afiador
de facas

Regina Mezzelani (Facebook)

Esse cara tem que morrer.
Rodrigo Silveira (Instagram)
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Sua redução de 18
para 16
anos gera
controvérsias (BR)
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Parabéns aos advogados que não
quiseram nem saber desse ser. Que
ele fique muito tempo na cadeia.
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Sandra Formaggio Sarkis (Facebook)

Rosana Oriani (Instagram)
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que perdeu
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políticos

Andreia Severino (Facebook)
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Que advogado vai defender
um cara como esse? Qual
sentença? De legítima defesa?

Esclerose
Lateral Amiotrófica
(sigla)

O Tremendão da
Jovem
Guarda
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Marcia Regina Perez (Instagram)

AL

Só uma pessoa sem escrúpulos
para defender um traste desse.

Um caso desse, advogado
nenhum deveria pegar.
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Fabiana Oliveira (Facebook)

Clara Diniz (Facebook)
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Não deveria nem ter advogado
para esse monstro.
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Ana Cristina Cangiani
(Instagram)

Angel Cursio (Instagram)
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Música para os meus ouvidos.
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Ele é um perigo para a sociedade
até atrás das grades.
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Jose Luiz Lourenço De
Camargo (Facebook)

Ângela Barbieri (Facebook)

3/apo — ash — dio — mot. 6/beócia. 8/piracema. 10/manutérgio.

Ele merece apodrecer na cadeia.
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em francês
Rádio
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Átomo
com carga
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3/apo — ash — dio — mot. 6/beócia. 8/piracema. 10/manutérgio.

Fabiana Cristina (Facebook)
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Caso Carolina: advogado de Anderson
renuncia a todos os processos
O pior é que vai sair da cadeia e
pode cumprir a ameaça que fez
na frente de todos os policiais,
que seria matar o resto da
família dela. E que vai atrás do
filho também. Sabe por quê?
Porque isso é Brasil, ele não
cumprirá nem 12 anos na cadeia.

Possuir
Estúdio de
Cinema
dos EUA

“Não concordo

com uma só
palavra do que dizeis, mas
defenderei até a morte o
vosso direito de dizê-lo”

QUINTA-FEIRA,
28 DE JULHO DE 2022

É diretor ﬁnanceiro do Sindicato dos Municipais
de Piracicaba e Região, advogado e jornalista

químicos, abusos e compulsões

Sofrimento das mulheres:
sociedade violenta

Servir e amar

A

mar, em última instância é
servir. Existe uma profunda
conexão entre o amor e o serviço, pois quem ama, naturalmente serve, e quem serve, naturalmente
ama. Da mesma forma que não pode
haver amor sem liberdade, não pode
haver serviço sem amor. Amar e servir desinteressadamente representam a mais elevada forma de consciência que pode haver.
Para algumas pessoas, isso que
acabei de dizer, pode parecer até um
pouco romântico demais, mas acredite: é o contrário. Estou me referindo a uma realidade: nós não estamos
aqui a passeio. Não viemos para este
planeta para fazer compras no shopping, namorar um pouco, casar,
deixar alguns filhos no mundo e depois ir embora. Viemos para servir. E
enquanto não acordarmos para esta realidade, seguiremos fracassando em nossas tentativas de encontrar
a paz e a felicidade. Enquanto você
achar que está aqui apenas para satisfazer os desejos do ego, estará fadada ao sofrimento.
Acredite, nós viemos para servir,
mas costumo dizer apenas que viemos para amar, porque é uma forma mais fácil de você assimilar o que
estou dizendo e assim compreender
melhor. O que acontece, é que para
muitas pessoas, o serviço é uma palavra que carrega um sentido negativo. Normalmente, o servir é associado a um fazer subordinado, a um
senso de inferioridade e não de doação. O nosso ego se incomoda muito
com isso, porque existe o orgulho, a
falta de humildade. O ego quer sempre estar em posições especiais, fazendo somente coisas legais, que julga serem mais importantes. Mas é
exatamente isso que precisa ser mudado em nós! Servir é um sinal de
amor e não de humilhação. Servir
desinteressadamente é uma dádiva
que poucos experimentam, mas os
que vivem esta experiência atingem
o Nirvana, pois representa um alto
grau de desenvolvimento espiritual.
É preciso compreender o significado mais profundo dessa prática
tão mal interpretada que na verdade

Hoje

15°

Mín.

é uma das mais elevadas virtudes da
nossa alma.
Alguns servirão através de sua
profissão, como o caso de um médico por exemplo. Ele pode ser um médico racional, ambicioso, que apenas
pensa no enriquecimento e no status
ou ele pode ser um médico humano,
que serve com carinho buscando ajudar as pessoas a se curarem de seus
mais diversos males, inclusive os males da alma. Usei o exemplo do médico, mas vou dar o meu exemplo aqui:
meus conhecimentos e estudos, me
capacitam para ajudar as pessoas a
recuperarem suas vidas, onde quer
que eu esteja, não consigo ver alguém
sofrendo sem oferecer ajuda. Outro
dia, ao fazer as unhas no salão, observei que a manicure era uma pessoa tão agressiva, tão bruta e mal humorada, que na mesma hora percebi que ela gritava por socorro. Então
usei o tempo em que estava ali, inicialmente com o objetivo de me cuidar e relaxar, para cuidar dela, para
servir com humildade, para trazer luz
às sombras que ela carrega há tantos
anos. Este momento que era para ser
de uma hora se estendeu e ela desabou num choro tão intenso, que não
conseguia parar. Todo excesso mostra uma falta, então toda agressividade que ela tinha, revelava sua fragilidade. No final da “sessão” ela secou
as lágrimas, me encarou e agradeceu.
As pessoas que convivem com ela, se
sensibilizaram porque também nunca haviam visto este lado frágil. Neste momento eu me senti satisfeita por
ter plantado sementes de amor dentro daquele coração tão machucado
e fui embora agradecendo a Deus por
ter me permitido cuidar daquela menina. Entendeu o que é o servir por
amor? Qualquer pessoa pode fazer
isso. Então o meu convite para você
neste artigo é que você faça parte desta corrente do bem, ajudando e cuidando das pessoas. Você sempre tem
algo a oferecer, mesmo que seja um
abraço, um afago ou um olhar amoroso. Pessoas precisam de amor e cuidado. Cuide, ame e encontre a verdadeira paz e felicidade!
Com carinho, Fabiane Fischer
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F

atos que possam ser significativamente importantes nessa nossa convivência humana são as diferenças impostas pelo fator físico, entre os mais fortes e os mais frágeis. Já
escreveu Jean Jacques Rousseau, na
“Carta sobre a desigualdade dos homens”, que um ser é diferente do outro:
o mais velho é mais frágil que o mais jovem, e existem diferenças físicas e intelectuais impostas pela natureza humana. Porém, diferenças não podem ser
utilizadas para hostilizar ou menosprezar os outros, criando desigualdades.
Dentre essas inconsistências, é a
fraqueza intelectual que traz a imposição de submissão, incrustada em nossas raízes dominadoras primitivas, por
isso mais violência, e mais violência
contra as mulheres. Mas como poder
prevenir, para evitar que a mulheres
continuem a ser a protagonistas “passivas” de atos de abuso e discriminação?
Estamos tomados pela conscientização de que as mulheres eram — em
séculos anteriores — privadas das atividades dos homens (tinham poucas
chances para se educarem completa
e livremente) e também psicologicamente despreparadas para se desenvolverem. O tema da autoconsciência
leva ao processo necessário e primordial de se conhecer a personalidade e o
caráter a partir da história pessoal e familiar, das raízes e da matriz relacional
de referência.
Para cada um de nós, homens ou
mulheres, é possível reconhecer qual é
o nosso ponto de partida e a referência
sobre o que fundamentamos o nosso
crescimento. Esse crescimento se dá a
partir de um modelo de referência saudável e sólido, que satisfaça nossa necessidade de nos sentirmos cuidados
e protegidos, e que, ao mesmo tempo,
autoriza a abertura ao mundo, à curiosidade, à emancipação e ao respeito
por nós mesmos e pelo outro — quem
é diferente de nós.
A construção de uma personalidade forte e saudável, capaz de estar no
mundo de forma construtiva e integrada, de reagir à opressão e à dominação,
tornar-nos-ia superiores ao que somos
hoje? Por obrigação devemos entender e valorizar os “modelos”. Quais são

Amanhã

Sol com algumas nuvens. Não chove.

24°Máx.

Diretor Responsável
Marcelo Batuíra Losso Pedroso

Juvenal do Amaral (1901 - 1904)
Álvaro de Carvalho (1904 - 1912)
Pedro Krähenbühl (1912 - 1929)
Pedro Crem Filho (1912 - 1933)
José de Melo Morais (1914 - 1929)
João Franco de Oliveira (1912 - 1939)
José Rosário Losso (1939 - 1942)
Eugênio Luiz Losso (1939 - 1974)
Fortunato Losso Netto (1939 - 1985)
Antonietta Rosalina Losso Pedroso (1976 - 2011)
José Rosário Losso Netto (1973 - 2013)
Classificados
3428 4140

Mín.

ol com muitas nuvens. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

“Sem
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as nossas formas de pensar e moldar:
papéis, barro, resina, personalidades
de referência? Significa fazer uma ação
“arquitetônica” de construção e/ou reconstrução do próprio ser e estilo de vida, portanto de sua pessoa, tanto para
o homem como para a mulher.
Nossos modelos são as pessoas
que, por meio de seus gestos e comportamentos, influenciam nossa vida,
motivam nossos objetivos, criando admiração por elas. São modelos que representam uma fonte de inspiração e
novas possibilidades para quem os observa.
Enfrentamos constantemente essa batalha existencial, consciente ou
inconscientemente, condicionados à
continuidade evolutiva ou não, tanto no trabalho como na vida pessoal.
Cada um de nós se inspira em modelos culturais, políticos e sociais, masculinos e femininos. Não precisamos ir
muito longe, vejamos nossas histórias
pessoais, colocando luz sobre o que
nossas mães e avós fizeram, enfim, as
mulheres que certamente contribuíram para sermos o que somos.
Ter modelos e aprender a imitá-los
é muito importante para o desenvolvimento da liderança e para identificar seu próprio estilo de vida. Começar
a entender como homens e mulheres
podem ser “modelos” certamente pode ser um fator de sucesso.
Contemos nossa própria história, e
sobretudo como devemos conhecer as
histórias das mulheres nas nossas vidas, que realizaram seus projetos de vida com assertividade e nos inseriram
no desenvolvimento e na vida social.
Realizar a narração da própria história permite uma função de “modelagem” por meio da representação de
si mesmo, principalmente ao se assumir papéis alternativos aos da tradição. É especialmente importante que
os homens aprendam a valorizar a importância incontestável das mulheres,
que nos permitem desenvolver habilidades para autoafirmação e autodeterminação.
Uma certeza: não sobreviveremos
sem as mulheres. Devemos permitir ao
universo criar suas diferenças, pois é
por meio delas que evoluímos.
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desígnios de propaganda de
qualquer espécie - filosófica, política
ou religiosa - buscaremos descortinar
a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-lo, diplomaticamente, contra quem
quer que seja. (...) Que o povo apóie a
imprensa para que esta, a seu turno,
apóie o povo, tornando-se o porta voz
dos seus interesses perante as autoridades, o eco das suas queixas, a tribuna dos seus protestos, a válvula dos
seus desabafos e, sobretudo, a propulsora do seu comércio, alavanca
poderosa das suas iniciativas.”

Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900
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Caneta da Saúde ficará dois dias na Praça José
Bonifácio para conscientização sobre diabetes
Ação mostrará a disponibilidade e benefícios do dispositivo para pessoas com diabetes tipo 1 e 2
Divulgação

Da Redação

A

Secretaria de Saúde recebe hoje (28) e amanhã
(29), o caminhão da Caneta da Saúde, que vai oferecer
espaço para informações sobre
o combate ao diabetes, a disponibilidade da caneta de insulina na rede pública, além
de atividades interativas, como
aulas de dança, game sobre alimentação saudável e um miniestúdio para criação de conteúdo e compartilhamento nas
redes sociais. As ações são gratuitas e acontecem em espaço na Praça José Bonifácio, das
9h às 17h.
A vinda do caminhão da
Caneta da Saúde é fruto da
parceria entre a ADJ (Associação de Diabetes Juvenil), a
Anad (Associação Nacional de
Atenção ao Diabetes), o Conasems (Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde), a FNP (Frente Nacional de Prefeitos) e a Novo Nordisk, empresa de saúde dedi-

cada a promover mudanças
para vencer o diabetes, obesidade e outras doenças crônicas graves.
De acordo com o secretário
de Saúde, Filemon Silvano,o
Ministério da Saúde estabeleceu a ampliação da faixa etária
de pacientes com diabetes tipo 1 e 2 que poderão ter acesso gratuito à caneta de insulina disponibilizada pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).
“Agora, além de pessoas com
até 19 anos de idade, adultos a
partir de 45 anos também podem receber o dispositivo nas
Farmácias Municipais de referência, desde que tenham indicação e receita médica. Atualmente, fazem uso de insulina na rede SUS de Piracicaba
4.392 pacientes”.
A partir da Nota Técnica,
conforme informa o Ministério da Saúde, 70% dos pacientes com indicação de insulina
humana terão acesso à caneta
e, em 2023, a previsão é atender 100% das pessoas que pre-

Fazem uso de insulina na rede SUS 4.392 pacientes
cisam do medicamento. Com
a mudança da faixa etária, estima-se que 2 milhões de pacientes receberão o dispositivo em todo o País (aproximadamente 200 mil pessoas a
mais do que em 2021).
A Secretaria de Saúde esclarece que não haverá distribuição de canetas preenchidas de insulina no caminhão.
“O objetivo da campanha é divulgar os benefícios e a disponibilidade da caneta no SUS
para pacientes, profissionais

da saúde, familiares e cuidadores”, explica Ana Raquel
Passari Faggin de Castro, diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica.

DIABETES

O diabetes é uma condição crônica que se caracteriza
pela produção insuficiente ou
resistência à ação da insulina,
hormônio que regula a glicose
(açúcar) no sangue e garante
energia ao organismo. O tipo
mais comum de diabetes é o

tipo 2, quando a insulina produzida pelo pâncreas não consegue agir adequadamente.
O diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo, colesterol e triglicerídeos elevados,
hipertensão e hábitos de vida não saudáveis. Embora seja considerada uma doença silenciosa e não apresente sinais na maior parte do tempo,
alguns sintomas podem surgir
quando os níveis de açúcar estão muito altos no sangue, incluindo fome e sede frequentes, vontade de urinar constante, formigamento nos pés
e mãos, visão embaçada e demora na cicatrização de feridas no corpo.
Já o diabetes tipo 1, geralmente diagnosticado na infância ou adolescência, mas
também pode ocorrer em
adultos, ocorre quando o
pâncreas não produz insulina suficiente, o que exige um
tratamento com uso diário
de insulina.

EM PIRACICABA

DDM e 5º DP devem ser construídas em Santa Teresinha
Aldo Guimarães

Da Redação

O

deputado estadual
Alex de Madureira está
empenhado na construção das sedes da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e
do 5º Distrito Policial em Piracicaba. Tanto que as tratativas
têm sido realizadas em várias
esferas e, recentemente, o deputado se reuniu com o diretor do Deinter 9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9) Kleber Altale, e o delegado seccional de Piracicaba,
Américo Sidnei Rissato.
Desse encontro foram pautadas as necessidades e a viabilidade do pleito.

“Esta é uma demanda que
tenho perseguido desde o primeiro dia de meu mandato,
pois estamos sempre em busca de melhorias para a segurança pública da cidade”, afirmou Alex de Madureira.
O vereador Trevisan Jr.,
também presente na reunião,
esclareceu que, recentemente,
a Câmara Municipal de Piracicaba aprovou o Projeto de Lei
do Executivo (95/2022) autorizando o município a desincorporar área de 1.550,38 m², de
sua propriedade, para posterior doação ao governo do Estado, no bairro Nova América,
para a construção e implantação do prédio que abrigará a

Intenção é que DDM e 5º DP atendam em sede própria
sede própria da DDM.
“Agradeço a atenção do deputado Alex de Madureira pelo
comprometimento de buscar
recursos junto ao governo do

Estado de São Paulo, na tentativa de viabilizar a construção
das novas sedes da DDM e do
5º DP”, disse Trevisan Jr.
Atualmente, as unidades

da DDM e do 5º DP funcionam
em imóveis alugados, havendo a possibilidade de construção de suas sedes na região de
Santa Teresinha.
“Meu gabinete está trabalhando de todas as formas
para viabilizar ações voltadas
à proteção das mulheres, de
seus direitos e para a manutenção da ordem pública de
maneira geral. Portanto, continuamos em busca de recursos, junto ao governo do estado, para essas duas importantes obras que, com certeza, trarão muito mais segurança para a população piracicabana”, completou Alex
de Madureira.

NO ENGENHO CENTRAL

Piracicaba receberá o 1º Cnac com artistas da região
Fernanda Rizzi
fernanda.rizzi@jpjornal.com.br

O

1º Cnac (Congresso
Nacional de Artes Cristãs) de 2022, tem início
nesta sexta-feira (29), às 19h,
no Parque do Engenho Central. O evento continua no sábado (30), das 8h às 18h30, e às
20h. A abertura do evento contará com o espetáculo Eclesiastes, com a participação de

artistas de Piracicaba e convidados. A entrada é gratuita
com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fussp (Fundo
Social de Solidariedade).
Realizado na capital de São
Paulo há seis anos e no Rio de
Janeiro em 2016 e 2017, o Cnac
já está em sua 11ª edição e reúne artistas dos mais variados segmentos da área cultural: dança, teatro, circo, arte

acrobática, música e artes visuais de todo o Brasil. Mais de
três mil artistas de todo Brasil
e América Latina já passaram
pelo evento.
Segundo a diretora e organizadora do evento, Vivian Lazzerini, o Cnac tem por objetivo levar aos congressistas o
aprimoramento de cada área
específica com oficinas durante o dia e trazer especialistas
no assunto de várias localida-

des brasileiras para desenvolver novas tendências, técnicas
e novidades.
No sábado, às 20h, a programação terá a palestra com
o tema “A Arte que Habita em
Cada um de Nós”, ministrada pelo professor Cícero Edno
da Silva. A “Mostra de Artes”
ocorrerá no mesmo dia, com
grupos de várias regiões.
Para participar das oficinas
é necessário fazer inscrição

pelo site: cnacpiracicapa.wordpress.com. Os interessados
poderão escolher entre o período integral ou parcial. A inscrição é facultativa para quem
optar por apenas assistir aos
eventos.
A realização do evento recebe o apoio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), Hotel Nacional Inn Piracicaba, Lenny Figurinos, Regar e
da vereadora Ana Pavão (PL).
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DEZ FERIDOS

Ônibus de agência de turismo de Piracicaba
se envolve em grave acidente em Minas Gerais
Veículo com 39 pessoas despencou de ribanceira de dez metros de altura e se chocou contra residência
Luciano Lopes/Portal Plantão 24h MG

Beto Silva
beto.silva@jpjornal.com.br

U

m ônibus da agência
Elismar Turismo, localizada na Pauliceia,
em Piracicaba, se envolveu em
um grave acidente de trânsito
em Minas Gerais, na noite de
terça-feira (26). O veículo seguia de Piracicaba com 39 passageiros, com destino o Norte de Minas Gerais e, quando trafegava na rodovia MGC383, caiu de uma ribanceira de
cerca de dez metros, invadindo uma residência. No acidente, dez passageiros ficaram feridos e foram socorridos para hospitais das cidades da região de Cristina.
De acordo com o noticiado pela imprensa local, a Polícia Militar Rodoviária de Minas teria informado que o ônibus não tinha autorização para transporte interestadual e
que a maioria dos passageiros era trabalhadores que atuavam na agricultura no interior paulista.
O Corpo de Bombeiros e a

TEMPORADA

PR mineira teria informado que o ônibus não tinha autorização para viagem interestadual
Polícia Rodoviária foram acionados por volta de 20h30. O
local onde aconteceu o desastre é considerado de alto índice de acidentes, por ser um

trecho de serra íngreme. O veículo, a princípio, por informações dos ocupantes, teve uma
falha mecânica, provavelmente nos freios, e veio a cair na ri-

banceira de aproximadamente dez metros e só parou ao se
chocar com o muro de uma
residência, segundo informações da polícia.

A reportagem do Jornal de
Piracicaba tentou contato com
a empresa no telefone disponível na internet, mas as ligações
não foram atendidas e os recados não foram retornados.
Em um dos endereços indicado na internet, na rua Dona Stella, o Setor de Fiscalização da Prefeitura informou
que não consta no sistema, no
endereço fornecido, nenhuma
empresa e que um fiscal vai ao
local nesta quinta-feira (28).
Em outro endereço, na rua
João Ramalho, também na Pauliceia, a empresa estava fechada.
Na página do Facebook da
Elismar Turismo consta a informação de que a empresa
oferece viagens de Piracicaba
e Belo Horizonte, Ipatinga, Teófilo Otoni, Itaipé, Novo Cruzeiro e Região.
A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) foi consultada sobre a situação da empresa junto a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) mas não
houve retorno até o fechamento desta matéria.

2022

Confira os concertos
anteriores em nossos
canais. Acesse nosso site
oficial e redes sociais.

AARON COPLAND (1900-1990)
Fanfarra para o Homem Comum
SERGEI RACHMANINOV (1873-1943)
Concerto para piano nº 2
em dó menor, Op. 18
1. Moderato
2 Adagio sostenuto
3. Allegro scherzando

DMITRI SHOSTAKOVITCH (1906-1975)
Sinfonia nº 9 em mi bemol
maior, Op. 70
1. Allegro
2. Moderato
3. Presto
4. Largo
5. Allegretto

SÁBADO
30 DE JULHO
16h e 19h

TEATRO MUNICIPAL
DR. LOSSO NETTO

Cristian Budu
(piano), solista

KNUT ANDREAS
regente
ENTRADA FRANCA. INGRESSOS NO MEGABILHETERIA.COM
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Temos os melhores
benefícios para

você e sua família.
Nossos associados dispõem de assistência nas áreas
de saúde, lazer, educação e funeral. Faça parte!

SR. ANTONIO BIROLLO, Faleceu
anteontem nesta cidade, aos 77
anos, era casado com a Sra. Celina de Souza Birollo. Era filho dos
finados Sr. Luiz Birollo e Sra. Palmira Totti. Deixa irmãos, sobrinhos
e demais familiares e amigos. Seu
sepultamento deu-se ontem às
14:30hs, saindo o féretro do Velório Parque da Ressurreição, Sala Standard, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. ANTONIO CARLOS BERALDI, Faleceu ontem nesta cidade,
aos 68 anos, era casado com a
Sra. Aparecida das Graças Spagnol Beraldi. Era filho dos finados
Sr. Antonio Beraldi e da Sra. Maria José Beraldi. Deixa os filhos:
Rene Spagnol Beraldi casado
com Sthephany Cristini Montebello A. Beraldi e Gisele Spagnol
Beraldi Telles casada com Rafael
Telles. Deixa 02 netos e demais
familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se-a hoje às 13:00hs,
saindo o féretro do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição sala A, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. ANTONIO CASACHI, Faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr.
Francisco Casachi e da Sra. Ana
La Placa, era viúvo da Sra. Jandira Dona Casachi; deixa os filhos:
Ismail Antonio Casachi, casado
com a Sra. Maria Dileta da Silva Casachi; Geni Casachi, casada
com o Sr. Manoel Alves da Silva;
Marly Suely Casachi Santos, casada com o Sr. Valdo Vieira Santos; Izilda Bellato, casada com o
Sr. Nivaldo Bellato e Leni Casachi

Nogueira, já falecida deixando
viúvo o Sr. Luis Nogueira. Deixa
netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 10h30 da sala “C” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. CARLOS GIOLITO FILHO,
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Carlos Giolito e da Sra.
Clelia da Silva Giolito, era casado
com a Sra. Neusa Aparecida Avilez Giolito; deixa os filhos: João
Marcos Giolito, casado com a
Sra. Arine Roberta Domingues Q.
Giolito; Carlos Giolito Neto, casado com a Sra. Joice Francine de
Campos Giolito e Camilia Giolito de Oliveira, casada com o Sr.
Fabio de Oliveira Pereira. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala 03, para o Cemitério
Municipal da Saudade. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DEDECILIA MARIA MARTINS, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha
dos finados Sr. Benedito Martins
Cordeiro e da Sra. Leontina Antonia de Paula, era viúva do Sr.
Jose Martins Filho; deixa filhos:
Jose Paulo Martins, casado com
a Sra. Ivone Maria de Jesus Martins; Devair Martins de Oliveira,
casado com a Sra. Tania Pianco
de Oliveira; Airton Pedro Martins,
casado com a Sra. Eleodora Es-

Tudo o que
acontece na cidade,
em tempo real
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3422-7617

R. José Pinto de Almeida, 689
bomjesuspiracicaba.com.br

pironelo Martins; Renato Antonio
Martins, casado com a sra. Betania da Silveira Nunes Martins;
Adilson Antonio Martins, casado
com a Sra. Claudenanda Meneguine Martins; Ricardo Luis Martins, casado com a Sra. Claudia
Raquel Martins; Anderson Cesar
Martins, casado com a Sra. Angelica de Jesus Martins e Ana
Paula Martins da Silva, casada
com o Sr. Jonathan da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala 04, para o
Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO BATISTA FORNAZARO, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos
finados Sr. Julio Fornazaro e da
Sra. Herminia Pavan Fornazaro,
era casado com a Sra. Dirce Aparecida Durer; deixa os filhos: Fernanda Fornazaro; Catia Fornazaro e João Carlos Fornazaro, já falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala 02, para o
Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados
os sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO PALMA JUNIOR, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados
Sr. João Palma e da Sra. Conceição Guarda, era casado com a
Sra. Josefa Paulino Palma; deixa
os filhos: Cleonice Palma Torina,
casada com o Sr. Nivaldo Torina;
Cleosson Palma, casado com a

Sra. Edmara Cristina Marcos Palma e Cleomir Palma, casado com
a Sra. Alessandra Zanelato Palma. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala “01”,
para o Cemitério Municipal da
Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JHONATA GOMES DA SILVA,
Faleceu anteontem na cidade de
São Pedro, contava 30 anos, era
filho do Sr.Valdecir Gomes da Silva e da Sra.Suely Aparecida da
Silva. Deixa irmãos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu se ontem saindo o féretro às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro.
À família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS
SRA. LURDES CAETANA LIBARDI, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Angelo Cerignoni e da
Sra. Oscarlina Ventura Cerignoni,
era casada com o Sr. Jose Baraldi Libardi; deixa os filhos: Marcelo Libardi, casado com a Sra. Regiane Vanin Libardi e Luciano Libardi, casado com a Sra. Lucelia
Elias Francisco. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família
e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA CREUZA SACARO
BARBOZA, Faleceu ontem na cidade de Rio das Pedras, aos 80
anos, era casada com o Sr. João
Barboza. Era filha dos finados Sr.
Angelino Sacaro e Sra. Maria Ganassim Sacaro. Deixa as filhas:
Maria Giovana Barboza Bassa casada com Agenor Ariovaldo Bassa, Luciana Barboza e Maria Emilia Barboza. Deixa netos, bisnetos e demais familiares e amigos.
Seu sepultamento deu-se ontem
às 16:00hs, saindo o féretro do
Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. À família

e amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SR. SALIM kRAIDE, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr.
Jorge Kraide e da Sra. Maria Helou Kraide, era casado com a Sra.
Vera Lucia Lazzarine; deixa os filhos: Salma Kraide Giacomeli,
casada com o Sr. Luiz Donizete
Giacomeli; Samira Kraide e Ricardo Miguel Kraide, casado com a
Sra. Maria Salete Dini Kraide. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O Velório ocorreu ontem das 08h00 às 15h00
na sala “Esmeralda” do Memorial
Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo
Unidas Funerais.
SRA. SUELI MARIA FEDRIGO,
Faleceu ontem na cidade de
Charqueada, aos 69 anos, era viúva do Sr. Antonio Pagani. Era filha dos finados Sr. Durvalino Fedrigo e Sra. Alice Maria Lavorante Fedrigo. Deixa o filho: Rafael Luis Pagani casado com Kelly
Cristina Antonelli. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se ontem às 15:00hs,
saindo o féretro do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal de Charqueada. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. TERESA ASSUNÇÃO CHAVES DA SILVA, Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP,
contava 80 anos, filha dos finados Sr. Alfredo Chaves e da Sra.
Santa Gonçalves Chaves, era casada com o Sr. Getulio Barbosa da Silva; deixa os filhos: Tania
Barbosa Passarella, casada com o
Sr. Osvaldo Passarella; Fabio Barbosa da Silva e Jose Barbosa da
Silva Neto, casado com a Sra. Maria do Carmo de Melo Trevisan.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. O Velório ocorreu ontem
das 10h às 13h na sala “Diamante”
do Memorial Metropolitano de Piracicaba”, seguindo o féretro para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da
Abil Grupo Unidas Funerais.

jornaldepiracicaba.com.br
jpjornal
Assine:
3428 4190
assinejp.com.br

Anuncie:
3428 4150
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Em 5 meses, campanha de
renegociação do Semae
negocia R$ 8 milhões
Estimativa da autarquia é negociar R$ 94 milhões em
dívidas dos consumidores; Refis é prorrogado até 2023
Beto Silva
beto.silva@jpjornal.com.br

E

m cinco meses, a campanha Zera Dívida, do
Programa Refis (Regularização Fiscal) do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba negociou
R$ 8 milhões em dívidas de
contribuintes. O valor representa 8,5% do montante de
R$ 94 milhões previstos pela autarquia para arrecadação. Diante disso, a exemplo
da prefeitura, o serviço decidiu estender o prazo do Refis
por seis meses.

A autarquia anunciou ontem (27) que, a partir de 1º de
agosto a campanha Zera Dívida do Programa de Regularização Fiscal será prorrogada por

A partir de 1º de
agosto, Zera Dívida
do Programa de
Regularização Fiscal,
será prorrogada por
180 dias
180 dias. A campanha teve início em fevereiro e prevê o parcelamento de dívidas com o
serviço municipal em até 96

vezes e desconto de até 100%
dos juros e multas.
De acordo com Maurício
André Marques de Oliveira,
presidente do Semae, a campanha será prorrogada para possibilitar que mais pessoas possam quitar suas dívidas. “Durante os seis meses
do Zera Dívida foram negociados cerca de R$ 8 milhões, visto que o montante de inadimplência até dezembro de 2021
era de R$ 94 milhões, a campanha não atingiu nem 10% do
valor”, explicou o presidente.
Podem participar do Zera
Dívida pessoas físicas e jurídi-

Para pleitear o Refis é preciso ir até a sede do Semae
cas. A campanha tem como objetivo implementar a arrecadação, bem como regularizar os
débitos, cuja referência de faturamento tenha ocorrido até 31
de dezembro de 2021. Os débitos previstos na Lei são aqueles
inscritos ou não em dívida ativa, mesmo em fase de execução
fiscal, ou discutidos em ação ordinária ou qualquer outra medida judicial, os provenientes
de procedimentos administrativos ou que tenham sido ob-

jeto de parcelamento anterior,
cancelado ou por falta de pagamento. O valor de cada parcela
não poderá ser inferior a R$ 100
para pessoa física e R$ 300 para
pessoa jurídica.
Para pleitear o Refis é preciso ir até a sede do Semae, na
rua XV de Novembro, 2.200, de
segunda a sexta-feira das 8h
às 16h ou na prefeitura, guichê 16, no térreo 2, das 8h30
às 16h30, com RG, CPF e documento de posse do imóvel.

SOLICITAÇÃO

Voto em trânsito tem prazo até o dia 18 de agosto
Claudinho Coradini/JP

Beto Silva
beto.silva@jpjornal.com.br

O

prazo para as eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições
procurem a Justiça Eleitoral
para poder participar da votação normalmente vai até o dia
18 de agosto. O chamado vo-

Eleitor com título no
Estado de SP e que
vai estar em outra
cidade, vota para
todos os cargos
to em trânsito é uma transferência temporária do domicílio eleitoral para outra cidade,
desde que ela tenha mais de
100 mil eleitores cadastrados,
segundo informações do TRE
(Tribunal Regional Eleitoral).

De acordo com a chefe do
Cartório Eleitoral da 93ª Zona
Eleitoral de Piracicaba, Carolina Rabelo, o eleitor que tem o
título dentro do Estado de São
Paulo e vai estar em outra cidade, consegue votar para todos os cargos da eleição.
“Agora o eleitor que está no
Estado de São Paulo e tem o título de outro estado, consegue
transferir temporariamente
também para a cidade onde
está, porém, para votar apenas
para presidente”, explicou. Já
o eleitor brasileiro que está no
exterior não consegue fazer o
voto em trânsito.
Carolina destacou que
está aberto o prazo específico para a transferência
temporária de eleitor para
os mesários que, dentro da
mesma cidade, o eleitor que
quiser trocar de seção que
trabalha como mesário ou
apoio logístico, além de po-

Para fazer o pedido é necessário comparecer no cartório

de 2020, muitos eleitores tiveram dificuldades para votar por conta da falta de acessibilidade em alguns locais
de votação.
“É interessante destacar
que eles preencheram um formulário em 2020, mas a grande maioria não veio até o cartório eleitoral para realizar essa alteração. Eles entenderam
que era automático, então esses eleitores têm de vir até o
cartório, é necessário vir até o
cartório”, frisou.

liciais, juízes, servidores da
Justiça Eleitoral.
A chefe do cartório chama a atenção para os casos de
eleitores com deficiência física ou mobilidade reduzida.
“Eles podem também solicitar essa transferência temporária para uma seção acessível”, destacou.
Segundo ela, nas eleições

ELEIÇÕES 2022

Mais partidos definem nomes
para cargos federal e estadual
Beto Silva

beto.silva@jpjornal.com.br

S

eguindo o prazo para a realização das convenções e definição dos nomes para as
pré-candidaturas às eleições deste ano, que vai até o dia 5 de agosto, os partidos têm oficializado os
postulantes às cadeiras dos Legislativos federal e estadual. O diretório do Republicanos, em Piracicaba, anunciou nesta semana o
nome do coronel Edgard Gaspar,
um dos fundadores do Águia Piracicaba e ex-comandante do 10º
Baep (Batalhão de Ações Espe-

ciais de Polícia) e é pré-candidato
a deputado federal.
O Podemos, em Piracicaba, também oficializou a pré-candidatura do vereador Paulo Campos e a protetora Thaty
Freitas a federal e estadual, respectivamente. Já a convenção
do PSD confirmou a pré-candidatura de Carolina Angeleli a
deputada estadual.
O dia 5 de agosto (sexta-feira) é o prazo final para a realização de convenções partidárias destinadas à deliberação
sobre coligações e escolha de

candidatos pelas legendas.
A partir de 6 de agosto, as
emissoras de TV e de rádio ficam proibidas de praticar as
condutas previstas no artigo
45 da lei eleitoral 9.504 que trata de questões, como dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação.
Até o dia 21 de agosto, os
tribunais eleitorais vão convocar os partidos e as emissoras
de TV e de rádio para elaboração de plano de mídia do horário eleitoral gratuito para as
eleições deste ano.

30 DE JULHO

SÁBADO ÀS 19:00

(SESSÃO EXTRA)

ENGENHO

Av. Maurice Allain, 454, Parque do Engenho Central
Piracicaba/SP
EVITE FILAS,
GARANTA SEU INGRESSO:

Produção:

teatrogt
#clubegt

www.teatrogt.com.br

FALTAM

DIAS

PARA INÍCIO DOFUNCIONAMENTO DO

Uma infraestrutura completa para o melhor
atendimento em URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INFANTIL

O Plano que tem Saúde Inteligente

agenciacomunique.com.br

Resp. técnico: Dra Vanessa Valente Ventura - CRM 107152

Arraso ACONTECE

Paulina D’Abronzo
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CREMATÓRIO: HUMANO E PETS
Um pouco mais do Memorial Metropolitano de Piracicaba inaugurado pelo Grupo Bom Jesus
e Abil Grupo Unidas. É o primeiro crematório de humanos e pets. Um projeto arrojado construído
em uma área de 10.000 m2, com amplo estacionamento, velórios com várias salas, auditórios para o cerimonial das homenagens póstumas e despedidas, espaço pet, apartamentos para descanso de familiares que pernoitam, floricultura, lanchonete, setor privado às famílias e muito mais. A
obra com 3.000m2, assinado pela Kraide Engenharia, está localizada na rua Cajobi, 326, no bairro
Parque Continental. Contato: (19)3382 5292.
Fotos: Paulina D´Abronzo

Ariane Zocca, Camila Cappelletti e Larissa Fabiano

Bruno Cappelletti, Mateus Zocca, Matheus Burckarte e Marcelo Razera

Madalena Arthur entre Alexandre e Ana Pavão

Karla Longatto Razera, Camila Cappelletti, Ariane,
Liliane e Dijanira Zocca, Caroline e Rita Burckarte
Marcel e Ricardo Kraide e Maria Nazaré Amstalden

VISITA ILUSTRE
A escritora Aracy Duarte Ferrari esteve em visita a Catalão, município de Goiás, onde representou a APL (Academia Piracicabana de Letras), da qual é membro. Na cidade, conheceu a Academia Catalana de Letras, sendo recebida pelo seu presidente Luís Antonio Stevam, e pelo
escritor Otílio Batista de Paiva, os quais aparecem ao lado
de Aracy. Foi um encontro repleto de conhecimentos e de
troca de experiências.
Foto: Acervo Pessoal
Erica Quinalia, Camila Rodrigues, Andreia Mendes,
Ligia Marques, Camila Cassemiro e Fernando Barbosa

Aracy Duarte Ferrari entre
Luis Antonio Stevam e Otílio Batista de Paiva

Mathus Lemos, Marcelo Razera, Thiago Christofoletti,
Lucas Dellon, Raphael Caseri e Raissa Lourenço

Piracicaba Hoje
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Divulgação/Polícia Civil

Operação da Polícia Civil
em Piracicaba localiza e
prende foragido da Justiça
Acusado estava escondido em uma chácara; outros três
comparsas já haviam sido presos no dia 8 de julho
Rafael Fioravanti
rafael.fioravanti@jpjornal.com.br

F

oragido da Justiça, conhecido pelo apelido de
“Bola”, foi localizado e
preso pela Polícia Civil, por
volta das 6h desta quarta-feira
(27), em Piracicaba. Ele estava
escondido em uma chácara na
rua Flávio Ruhnke, na região
do bairro Novo Horizonte.
No último dia 8 de julho,
policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre
Entorpecentes) iniciaram a
uma operação que desmantelou um forte esquema de tráfico de drogas na região do bairro Novo Horizonte.

Após um trabalho de investigação, foram identificados quatro suspeitos envolvidos no tráfico, sendo eles
“Lukinha” e “Theo” (donos do
ponto de vendas), “Maikinho”
(responsável por guardar as
drogas em seu imóvel) e “Bola” (que realizava a venda das
drogas). Também na ocasião,
um mandado de busca e apreensão foi solicitado na residência de todos.
Durante a operação, além
da grande quantia de drogas e
dinheiro em espécie apreendida, “Theo”, “Lukinha” e “Maikinho” foram presos em flagrante. No entanto, “Bola” não
foi localizado em seu imóvel e

seguia foragido.
Co m o d ro g a s e p a p é i s
com contabilidade do tráfico foram localizadas na residência de “Bola”, o delegado Demetrios Gondim Coelho, responsável pelo comando dos trabalhos, representou por sua prisão preventiva, a qual foi deferida nesta
terça-feira (26).
Na manhã desta quarta-feira (27), em cumprimento
à ordem judicial, a Polícia Civil realizou uma operação por
todo o bairro Novo Horizonte
e encontrou “Bola” escondido
em uma chácara.
A operação contou com
o apoio da Romu da GCM

“Bola” é acusado de integrar esquema de tráfico de drogas
(Guarda Civil Municipal).
Diante das circunstâncias,
“Bola” recebeu voz de prisão
e foi conduzido até a sede da
2ª Dise/Deic, onde o delegado
formalizou o registro de captura de procurado e o manteve
preso à disposição da Justiça.

2ª DISE

Na última quarta-feira (20),
policiais civis da 2ª Dise já haviam prendido um homem de
18 anos, responsável por praticar um roubo a um posto

de combustíveis de Piracicaba. Ele foi localizado às 16h15,
na esquina da rua Dona Hilda
com a rua Antonio Bacchi, na
Pauliceia. A operação contou
com apoio de guardas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e da 1ª DIG/Deic.
Assim que os policiais
mostraram a ele imagens de
vídeo do roubo ao posto, ele
confessou o crime. As roupas
utilizadas no crime e uma garrucha calibre 22 foram localizadas em sua casa.

INVESTIGAÇÃO

Em cinco horas, três casos de estelionato são registrados
Alessandro Maschio/JP

rafael.fioravanti@jpjornal.com.br

D

as 14h30 às 19h49 desta terça-feira (26), três
golpes de estelionato
foram registrados em Piracicaba. Dois destes casos foram realizados em nome agência reguladora Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
A vítima, de 78 anos, contou que recebeu a ligação de
um homem que se identificou
como funcionário da Anatel e
disse a ela para transferir uma
linha fixa que estava em nome de seu marido já falecido.
Após passar o número de seu
CPF, ele disse à vítima que já tinha conseguido acesso ao banco e que havia sido identificado um empréstimo em seu nome. Disse ainda, que a vítima
deveria ir até um caixa eletrô-

nico que ele passaria as orientações. Na agência do Santander da avenida Independência,
o indivíduo disse à vítima, ainda por telefone, que ela teria
que transferir a quantia de R$
33.207 de sua conta poupança
a uma conta que ele havia fornecido. No caixa físico, a vítima
solicitou essa transferência.
Ao voltar para casa, o indivíduo pediu à vítima que voltasse ao banco para, no caixa,
realizar ações para o cancelamento de um suposto empréstimo. Novamente no banco, o
autor passou os procedimentos à idosa, que na realidade se tratava de um empréstimo consignado no valor de R$
14.779,12. Como um cliente
no banco estranhou ver a idosa no caixa eletrônico falando ao celular, comunicou uma
funcionária da agência de que

As vítimas procuraram a polícia no Plantão Policial
ela poderia estar caindo em
um golpe. A funcionária interveio. O empréstimo chegou a
ser feito, porém não havia sido
creditado da conta da vítima.
No mesmo dia, uma mulher de 55 anos também recebeu ligação de um golpista, que informou ser colaborador da Anatel e que ela ti-

DUAS VÍTIMAS

Homem causa acidente
e foge sem prestar socorro
Rafael Fioravanti
rafael.fioravanti@jpjornal.com.br

U

m acidente de trânsito deixou duas vítimas em Piracicaba, por volta das 6h desta
quarta-feira (27), no distrito de Santa Teresinha. O veículo causador do acidente
não prestou socorro e fugiu
do local.
A Polícia Militar informou que fazia patr ulhamento ostensivo, quando
foi acionada à rua Ida Irene

Ravelli Malosso para atender um acidente de trânsito com vítimas. Ao chegar
no local, os policiais encontraram as duas vítimas caídas no chão, conscientes
e imóveis.
Uma das vítimas, de 25
anos, contou que trafegava
pela via com uma motocicleta Honda CG 125, momento
em que foi atingida por um
veículo. Como resultado, ela
foi arremessada contra um
pedestre de 29 anos que caminhava pela via.

A vítima relatou ainda
que, na sequência, o condutor do veículo negou socorro e fugiu do local, no entanto, não soube informar
à equipe placa, cor, modelo
ou marca do carro.
Ambas as vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e foram
encaminhadas ao Hospital
da Unimed pela Unidade de
Resgate do Corpo de Bombeiros. O veículo que ocasionou o acidente não foi
localizado.

nha a receber um valor aproximado de R$ 700. Para isso,
ele pediu a ela dados pessoais
e número do cartão. Mais tar-

de, ela recebeu outra ligação,
desta vez de um homem que
se identificou como colaborador de segurança do Bradesco, que informou que ela possuía um contrato de empréstimo de R$ 10 mil e que deveria
ir a uma agência para estornar esse valor. Desconfiada, a
vítima foi ao banco e constatou realmente a existência de
um empréstimo em seu nome,
mas no valor de R$ 575,70. Na
agência, a vítima recebeu outra ligação desse falso colaborador de segurança do banco,
reforçando o pedido de estorno, porém a vítima não realizou a transação.

LOTERIAS
FEDERAL

MEGASENA

Concurso 5683
23/07/2022
1º prêmio 023021
2º prêmio 019376
3º prêmio 063867
4º prêmio 059537
5º prêmio 076464

Concurso 2503 - 23/07/2022

DUPLASENA
Concurso 2396 - 26/07/2022
1º sorteio | 08-15-32-35-39-42
2º sorteio | 09-21-22-28-40-47

03-14-16-38-43-45
LOTOMANIA
Concurso 2343
25/07/2022

05-07-14-18-21
26-28-35-36-42
44-55-57-61-63
69-76-80-81-85
TIMEMANIA

QUINA

Concurso 1813
26/07/2022

Concurso 5907 - 26/07/2022

04-18-30-34-47-56-75

28-37-67-73-74
Time do Coração

LOTOFÁCIL

BAHIA /BA

Fonte: Caixa Econômica Federal

Rafael Fioravanti

Concurso 2582 - 26/07/2022

01-03-04-05-08
10-11-12-13-15
16-18-19-21-24
O Jornal de Piracicaba não se responsabiliza pelas informações acima, caso venham a se mostrar
equivocadas em virtude de erro de digitação nos números sorteados e/ou por publicação
referente a outro dia do sorteio. Os números divulgados são fornecidos pelo site da Caixa Econômica
Federal. Para uma conferência oficial é necessário consultar o site da Caixa Econômica Federal.

Cultura
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HORÓSCOPO

ÍCONE CULTURAL

ÁRIES
20 março a 20 abril
O seu dia tende a fluir, mesmo com alguns pequenos obstáculos, mas nada te
amedronta ou é o fim do mundo. Sua
comunicação está em alta, então aproveite para fazer pontes e resolver as coisas por meio do diálogo e da paciência.

Ação é da Corporação Musical União Operária e ministrada por Jonatas Dionísio

TOURO
21 abril a 20 maio
O dia pode trazer facilidade de resolver,
de agir e de fazer as coisas na prática,
então a produtividade está no ar para
você. Seja organizado e use a sua criatividade, mas não se perca em coisas sem
objetividade.

Projeto “Música para todos” está com
inscrições abertas para aulas gratuitas
Corporação/Flickr

alunos por meio da música e
também trazer o resgate da
tradição das bandas de praças.

Fernanda Rizzi
fernanda.rizzi@jpjornal.com.br

C

onsiderada um dos
maiores ícones culturais de Piracicaba, a
Corporação Musical União
Operária está com inscrições
abertas para seu projeto “Música para todos”, que prevê o
ensino de carreira musical para os futuros músicos a partir
dos 10 anos de idade. O projeto é de responsabilidade do
músico e maestro Jonatas Dionísio, formado pelo Conservatório Musical de Tatuí. As aulas são gratuitas e as inscrições
podem ser feitas pelo telefone:
(19) 99831-2637.
Segundo o maestro, os interessados não precisam ter
conhecimento de música e
nem possuir algum instrumento musical. Toda a assistência necessária para os conhecimentos teóricos e práticos dos alunos serão ofereci-

A CORPORAÇÃO

Atividade visa ampliar o acesso às aulas de música
dos durante a realização das
aulas. Dessa forma, poderão
iniciar-se no universo musical.
Os alunos terão a oportunidade de aprender a tocar os
instrumentos percussão, como a bateria e de sopro, como
saxofones, flauta transversal,
clarinete, trompete, trombone, tuba, bombardino e trom-

pa. Esses instrumentos serão o
foco principal nas aulas.
A ação faz parte das atividades da Banda União Operária para 2022, que tem por objetivo ampliar o acesso às aulas de música, oferecidas para
toda a comunidade piracicabana. O projeto também visa
aumentar a concentração dos

Atuante de longa data no
município, a Corporação foi
fundada em maio de 1906.
Tem como o seu maior êxito a
Banda União Operária que já
presenciou fatos históricos de
Piracicaba, como a Revolução
Constitucionalista de 1932, no
qual a banda acompanhou o
batalhão piracicabano até a
Estação da Paulista.
Com diversos títulos conquistados, a Corporação Musical União Operária já se
apresentou em vários eventos no país, como no Estado
de São Paulo e Rio de Janeiro.
Em 1968, a União Operária foi
à única banda brasileira presente em uma das festas mais
populares da Espanha: “Fiestas de la Merced”, realizada em
Barcelona.

ANIMAÇÃO

DC Liga dos Super Pets: animais entram em
ação e trazem ‘cãofusão’ nas telas do cinema

Divulgação

Fernanda Rizzi
fernanda.rizzi@jpjornal.com.br

O

Cine Araújo no Shopping Piracicaba traz
muita “Cãofusão” nesta quinta-feira (28), com a estreia de “DC Liga dos Super
Pets”. A animação que brinca com os super-heróis, desta
vez em forma de animais, promete animar muito o público
infantil com as aventuras das
personagens.
A fantasia será exibida
diariamente às 14h40, 15h,
16h50, 19h e 21h10. Para quem
preferir outros horários, o Cine Araújo disponibilizará outras sessões nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 17h50 e 20h, e aos
sábados e domingos, às 13h30,

17h50 e 20h.
DC Liga dos Super Pets
acompanha toda a origem
dessa liga de animais com os
melhores amigos: Krypto, o
Supercão, e Superman. Eles
compartilham superpoderes
e lutam contra o crime na cidade de Metrópoles. Quando
Superman e o resto da Liga da
Justiça são sequestrados por
Lex Luthor, Krypto forma uma
equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace,
que se torna super forte e indestrutível; um porco chamado PB, que pode crescer até o
tamanho gigante; uma tartaruga chamada Merton, que se
torna super-rápida; e um esquilo chamado Chip, que ganha poderes elétricos e, des-

CARA E CORAGEM
AMANHÃ: Moa, Ítalo e Pat decidem se abrir

leta, que fica incrédula. Matias doa sangue para
Olívia. Letícia escolhe ficar com Lorenzo. Elias anuncia que a cirurgia de Olívia foi um sucesso. Heloísa
conversa com Violeta. Isadora e Davi se revoltam
quando o ateliê da estilista é fechado por causa de
Joaquim. Lorenzo e Letícia contam a Bento que decidiram permanecer casados. Olívia desperta da cirurgia. Violeta confronta Matias. Olívia questiona
Matias sobre a morte de Elisa.

para Andréa. Rico discute com Gustavo e resolve sair de casa. Leonardo convence Martha
de que quer formalizar o noivado com Regina. Andréa decide se afastar de Moa. Duarte estranha que Jéssica não queira mais falar
sobre a noite da morte de Clarice. Lou se oferece para ajudar Rico. Gustavo consulta Danilo sobre o caso dos despejados e pede ajuda para reparar o dano causado às famílias.

CÂNCER
21 junho a 21 julho
O dia pode trazer a necessidade de se
manter mais otimista; nem sempre é
fácil fazer isso, por isso abrace as suas
emoções. Manter a calma é importante para lidar com os altos e baixos do
dia de hoje.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Tome cuidado com a tendência a levar
o dia no piloto automático, fazendo coisas que há tempos não fazem mais sentido, porém falta coragem para uma
mudança. O dia traz o novo e a busca
por sabedoria.
VIRGEM
23 agosto a 22 setembro
O dia também traz à tona talentos ou
potenciais que estavam adormecidos,
bem como coisas do passado que podem ser resgatadas para que você tenha
mais bem-estar e satisfação: é possível que algo se estabeleça na sua rotina.
LIBRA
23 setembro a 22 outubro
O dia pode trazer a necessidade de você se estabilizar, resolver coisas da rotina e não buscar criar mais problemas ou
se responsabilizar por novas tarefas. Tome cuidado com gastos desnecessários,
pois o momento pede mais economia.
ESCORPIÃO
23 outubro a 21 novembro
O dia pode trazer muita ajuda das pessoas, além de muita troca. Existe amparo, resgate e generosidade — e tudo isso fortalece suas relações e seus vínculos afetivos, inclusive novos amigos podem ser conquistados.

Aventura conta a história dos pets dos super-heróis
ta forma, nasce a Liga dos Super Pets.
Com a direção de Jared
Stern, o longa aborda lições
sobre a amizade e a solidão,
que são apresentados de formas lúdicas por meio das con-

fusões feitas pela bicharada.
O Cine Piracicaba também
continua com as exibições de:
Minions 2: A Origem de Gru,
Thor: Amor e Trovão, Elvis,
Pluft: o fantasminha, Top Gun:
Maverick e O Telefone Preto.

NOVELAS
ALÉM DA ILUSÃO
AMANHÃ: Heloísa promete explicar tudo para Vio-

GÊMEOS
21 maio a 20 junho
O dia pode te desafiar a buscar coragem
e motivação interna. Tome cuidado com
a depressão ou a apatia, que podem levar você a procrastinar e voltar à estaca
zero. Cuide mais da sua saúde e tenha
coragem de mudar, caso seja necessário.

Jéssica flagra Andréa e o grupo de mulheres
reunidas na loja do tio e consegue tirar uma
foto do grupo secreto. Andréa e as mulheres
chegam a um acordo sobre o que farão sobre
o caso de Clarice. Jéssica mostra a foto que tirou do grupo de mulheres vestidas com o terninho laranja para Anita.

PANTANAL
AMANHÃ: Jove diz ao pai que perdeu a confiança do Velho do Rio e o amor de Juma. Jo-

sé Lucas cuida de Juma e afirma para a cunhada que não deixará ninguém tirá-la à força
da tapera. Irma e Mariana tentam acalmar Jove, que sente muita raiva de José Lucas. O Velho do Rio escuta Juma dizer a José Lucas que
seu encanto por Jove se quebrou. José Leôncio
contrata Zefa para trabalhar na fazenda. Maria Bruaca fica comovida com o carinho de Alcides. Juma e José Lucas cuidam juntos da tapera, demonstrando a cumplicidade que nasce entre eles.

SAGITÁRIO
22 novembro a 21 dezembro
O dia pode trazer uma grande lentidão.
Pode existir tédio, preguiça ou uma necessidade de descansar devido ao desgaste energético dos últimos dias. Escutar o corpo é importante, bem como
buscar se renovar.
CAPRICÓRNIO
21 dezembro a 20 janeiro
Se você se mantiver calmo e equilibrado, será possível avançar em relação às
suas ideias ou tarefas pendentes com
grande coragem, tirando várias coisas da frente.
AQUÁRIO
21 janeiro a 19 fevereiro
O dia pode trazer a tendência a sabotar suas ações, portanto tome cuidado com o desânimo e a dificuldade
de ver aprendizados ocultos em cada situação. Busque acreditar mais
em si mesmo.
PEIXES
20 fevereiro a 20 março
O dia pode trazer muito trabalho e você
terá capacidade para se organizar e produzir, colocando em prática suas ideias
ou resolvendo problemas. Existem novos negócios à vista, todos com possibilidade de ganhos.
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Vendem-se
Casas
TERRAS TREVISO
3 dorm, $450mil, ac/troc
menor valor. 998291029
V. SÔNIA $445MIL
Linda casa, mobiliada c/
145m2 T. c/ linda sl/coz/
1wc/2dorms c/a.e, 1vg
area de serviço, tudo
bem planejado c/ material de 1º linha a/c =120m2.
F:999045623 c/49068
VENDE/ TROCA-SE CASA
B. Nova Paulista F:
9.8160-5989

Alugam-se
sítios/chácaras
LOTE EM SALTINHO
Parcelas a partir de
R$750. 19 2533-0370
NAZARETH I F: 996918986
próx à r do Rosário
320m2 vdt/tco -vr/carros
QUINTA DO ENG° 450M2
ótimo $, tco c carro(s)
996918986
RECANTO. AG. BRANCA
Lotes de 175m2, 327m2
de esq, e 400m 2 . Campos do conde 212m2
F:99708-9494

CAFETERIA
Franquia há 22 anos no
local F:99644-8666
2

R STA CRUZ 344M
a 50m da C Botelho vd/
tco 996918986

Vendem-se
sítios/chácaras
CHACARAS EM TUPI
500m2 c/ água, luz.75mil
facilito. 997089494.
COND. TAMANDUÁ
4dorm., pomar R$350mil
(19) 99758-3714
LOTES 500M2 EM TUPI
c/ aguá e luz. $75mil,
Facilito. 997089494.
STA. IZABEL $98MIL
Prox. ao motel, 1.000 á
12.000m2.F: 99599-2241
STA. IZABEL PROX
motel 1.000 a 12000m2 +
casa troca. 99599-2241.
STA. IZABEL TUPI 5 ALQ.
2km da estação vdo 1
alqu. 19 99599-2241.

Vendem-se
terrenos

TERRENO + CONSTRU
A partir de R$186mil
Fone: 2533-0370
TERRENO 12X21 $300MIL
Nova Piracicaba. F:( 19 )
9 9729-3277
TERRENO 5X25 MORUMBI
R. Jacob Mustchelle, dir.
c/ prop. F: 9.9608-0011
TERRENO PAUDALHO
1.500m2, R$ 65mil, info.
(19)99788-4122

Alugam-se
casas
B. JD. ELITE 3DORMS
1 suíte, 2vgs,lav, quintal.
R$1.600 F:34261343
CASA SIMPLES 2DORMS
Próx. ao supermercado
Coop. $700 F:33770050
JARDIM SÔNIA
e outra de fundo no jd.
Ibirapuera Cl.
19996793314

Alugam-se
imóveis para
temporada
KIT P. GRANDE P/ 6PESS
F:34266477/98218-6133

AGUA BRANCA SÃO LUIZ
7x25, 175m2, a partir de
130mil. F:98429-9229.
AV GASPAR DUTRA347M2
esquina bem alugado
vd/tco -vr 996918986
B: BERTOUCCE 120MIL
7x25, 175m 2 . Ac. financiamento. F:98429-9229

STA. IZABEL $55MIL
500 e 600m2, estrad. 15,
água e luz F:995992241.

AJUD. DE PRODUÇÃO
Enviar CV p/: conta
to@x4adesivos.com.br

Carros

AJUDANTE DE COZINHA
P/ restaurante c/ prática.
CV na Av. São paulo, 81.
AJUDANTE GERAL
enviar CV p/ rh@dequi
drau.com

Chevrolet
ASTRA 2005 PRETO
B. de couro, ótm. estado
R$25 mil F: 9.9904-5623

Vendem-se
pontos
comerciais

Procuram-se

Fiat
SIENA 1.4 2012 GNV
Completo, cor: preto R$
25.00 F: 9.8706-8309

Volkswagen
FUSCA BRANCO ANO 80
Muito Bonito. $9.500,00
F:3423-1136
GOL 06 FLEX 1.0 G4
Rodas, R$ 14.500 mais
doc. F: 3433-9163.

Oferecem-se
CASEIRO P/ CHÁCARA
ou sítio, casal s/ filhos. F:
996701409/991150164
CUIDADORA DE IDOSOS
(Diurno ou Noturno) ou
mensalista 9 9648-0514
ENFERMEIRA C/ REF.
cuidadora de idosos F:
99745-2499 Cristina
OFEREÇO-ME COMO:
Diariasta com experiência e ref. F:98423-3503.

Alugam-se
pontos
comerciais

OFEREÇO-ME P/
Faxina, lavar ou passar.
992409474 whats-Isabel

SALÃO COMERCIAL
Prox. varej. V. Rezende.
Exc. local. F:99607-3082

PORTEIRO OU SUPERV.
Recepção ou Edificios.
Contato: jllccamar
go@hotmail.com

ALINHAMEC CONTRATA
mecânico de autos.
F:97156-9450
ARTE FINALISTA C/ EXP
em corel draw e photoshop. Enviar CV p/: con
tato@x4adesivos.com.br
ATENDIM. COMERCIAL
CNH B/ Auxil. prod. e rotinas diárias disp. de horario. e finais de sem.
enviar CV p/: laspalet
itas.sa@gmail.com
AUX. DE COZINHA C/ EXP.
p/ trabalhar em restaurante. Comparecer R. Vitório Laerte Furlani,70
Algodoal. F: 3421-1649
AUXILIAR DE LIMPEZA
C/ exp. comprovada p/
hotel coreana, escala
6x1, disp. de horário, das
08:00 ás 17:00 com 1
hora de almoço. Trazer
CV: R. Padre Lopez,339
São Dimas
CENTRO AUTOMOTIVO
contrata "Mecânico de
automóveis" com experiência. Favor enviar CV
para 19 971592988
CONTRATA-SE
Analista Fiscal para escritorio contabil, enviar
currículo no seguinte email: adm.brunocampe
ao@hotmail.com
CONTRATA-SE
Fresador e Torneiro convencional. Todos c/ exp.
mínima de 2 anos. Enviar CV p/: usvagas@hot
mail.com
CONTRATA-SE
Montador com experiência em Cilindro Hidráulico. Enviar CV para: adil
son@mackeyindus
tria.com.br ou F:34257964.
CONTRATA-SE
Profissional c/ exp. em
serviços automotivos e
conhec. em Troca de
óleo. Enviar CV p/:
sto.alemao@uol.com.br

CONTRATA-SE
Repositor/estoquista,
Balconista de Açougue c/
ou sem experiência, Encaregado de Padaria c/
experiência, Cartazista
com experiência e operadora de Caixa. Enviar
CV. para: r.contratacao
@yahoo.com.br
CONTRATA-SE
Torneiro Mecânico Convencional, soldador com
experiência em Cilindros
hidráulicos. Enviar curríc u l o pa r a : a n d r e a t o t
@terra.com.br
CONTRATA-SE:
Trocador (a) de óleo. Salário + VR + Cesta básica + Vale Transporte +
Comissão. Enviar CV Av:
Brasilia, nº 101 - Posto
Algodoal (Shell)
COSTUREIRA(O) C/ EXP
em máquina reta industrial. Trazer CV Rua do
Rosário, 399 ou WhatsApp (19) 9.9833-2826
DESENHISTA COPISTA
enviar CV p/: rh@dequi
drau.com
DOMÉSTICA PARA:
Serviços gerais e cozinhar (seg a sab.) c/ exp.
e ref. Enviar CV p/: se
cretariacarinacastrobal
let@gmail.com
EMPRESA
Contrata-se clínico geral
para cidades de Leme e
Rio Claro. dias concecutivos ou alternados. Excelente remuneração
sendo parte ficça e por
produtividade. Profissionais interessados enviar
CV p/ e-mail: adforts
dente@gmail.com ou
pelo F: 19 99782-3776
EMPRESA CONTRATA:
Técnico ou técnologo em
administração de contratos c/ pratica predial. CV
p/: rh@santiar.com.br
ESTÁGIO - QUÍMICA
Bolsa auxilio + VT (seg. sex.) 6h/dia. CV: adm.va
gas2020@gmail.com
INDUSTRIA EM
Piracicaba contrata para
início imediato: Eletrecista de Manutenção Industrial c/ experiência
em painéis,comandos,montagens, solda,
caldeiraria, elétrica em
geral. enviar c.v p/: ma
nut.elet.mec@gmail.com
JATISTA
Com experiência. Enviar
CV para: rh@danpo
wer.com.br
MAÇARIQ./GRAFITEIRO
Enviar CV p/ para: rhfun
dicao@outlook.com

MARCENEIRO
desejável experiência
em fabricação e montagem. Início imediato
Whats: 19 3302-0038
MOTORISTA PARA
Caminhão guincho plataforma. R. Eduardo Cesar Medeiros Rodrig u e s , 6 3 Sta R o s a .
(19)99221-8748-Ricardo
NF CILINDROS
hidraulicos, contrata aj.
de produção na area
metalurgica. Entregar
CV Rua: Nossa Senhora
de Fatima 299 B. Pauliceia.
OP. DE TORNO CNC
Enviar currículo para:
rh@dequidrau.com
OP. SERRA DE FITA
Enviar currículo para:
rh@dequidrau.com
ORG. CONTÁBIL
Contrata: assistente de
depto. pessoal c/ exp.
Enviar CV c/ pretenção
salarial para: pseleti
vo.pessoal@gmail.com
OVERLOQUISTA
Mensal R$1.800. Tratar
na Av. Francisco Luiz
Razeira, 707, Rec. Água
Branca ao lado da Velodimas.
PRECISA-SE DE
Caldeireiros e Montadores P/ trabalhar em Piracicaba. Enviar CV. para:
jsmontagens@jsmonta
gens.com.br
PRECISA-SE DE
Torneiro Mecânico e Mecânico Montador com
experiência em cilindros
hidráulicos, a empresa
oferece: salário, cesta
básica, café da manhã e
almoço. Enviar CV para:
equipamentoshidrauli
cos21@gmail.com
PROGRAMADOR
de torno CNC. Enviar CV
p/: rh@dequidrau.com
REBARBADO DE METAL
Enviar CV p/: rhfundi
cao@outlook.com
RESTAURANT. JAPONÊS
contrata: atendente, aux.
cozinha, garçom e barman/bartender c/ exp.
Salário + Benefícios. Enviar currículo para: con
tratacaonow@gmail.com
RETISTA
Mensal R$1.800. Tratar
na Av. Francisco Luiz
Razeira, 707, Rec. Água
Branca ao lado da Velodimas.
SEVENTE DE PEDREIRO
Comparecer Av. Francisco Luiz Rasera 707 portão branco

TECNAL CONTRATA:
AUXILIAR MONT. ELETROMECANICO. Função: Montagem elétrica e
mecânica de equipamentos. Auxilia no planejamento de projetos de
maquinas, equipamentos e instalações que
mesclam mecânica e
eletrônica. Interpreta esquemáticos de montagem e desenhos técnicos. Participa de planos
de manutenção bem como as executa por orientação supervisionada.
Necessário: Ter cursado
ou cursando, Montador
Mecânico, Mecatrônica,
Automação Industrial,
Mecânico de Manutenção. Interessados enviar
CV para: cv@tecnal.
com.br – com a sigla
AUX.
TECNAL CONTRATA:
MONTADOR ELETROMECÂNICO. Função:
Montam, testam e inspecionam placas, aparelhos e, ou equipamentos
eletromecânicos, instalam painel de comando
de rampa, esteira rolante e elevadores, realizam manutenções corretivas e prestam assistência técnica-mecânica de
máquinas industriais em
clientes. Necessário: Ter
cursado eletromecânico,
Eletrecista de Manutenção, Automação Industrial. Interessados enviar
CV para: cv@tecnal.co
m.br – com a sigla ME.
TECNAL CONTRATA:
PARA INÍCIO IMEDIATO
MOTORISTA Função:
Responsável por coleta e
entregas de mercadorias
em cidades designadas.
Necessário: CNH C ativa, ter experiência com
entregas em Piracicaba
e região, experiência em
se locomover na cidade
São Paulo e disponibilidade para viagens longas. Interessados enviar
CV para: cv@tecnal.
com.br – com a sigla MO.
TECNALISE CONTRATA:
ASSISTENTE TÉCNICO: Função, consertar e
instalar aparelhos eletrônicos de laboratório, desenvolver dispositivos de
circuitos eletrônicos, realizar manutenções corretivas, preventivas e
preditivas, crias e implementar dispositivos de
automação. Redigir documentação técnica da
área. Requisitos: Ter
cursado ou cursando
Tec. Automação ou Eletromecânico ou Elétrica.
Interessados enviar CV
para: cv@tecnal.com.br
Com a sigla AT.
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TORNEIRO MECÂNICO
convencional. CV p/:
rh@dequidrau.com
VAGA DISPONÍVEL PARA
Projetista e Programador CAM de CNC, conhecimento em Solidworks e PowerMill, enviar curriculo para: em
pregue@yahoo.com.br
VENDAS INTERNAS
em Saltinho, pref. acima
de 30 anos curriculo: fi
nanceiro@transfe
rigt.com.br
VENDEDORA C/ EXP.
em lingerie. Enviar CV p/:
infovagapira@gmail.com

Cursos e
Concursos
AT. PM/SP 2.700 VAGAS
sal:3.890. Insc:24/06 a
27/07 provas 04/09, curso prep. e apostilas.
Whats: 984444556
BANCO DO BRASIL
Escriturário sal:4.900,
curso prepatório. Whats:
984444556
PREF DE PIRACICABA
insc aberta: 15/07 a 22/
08 provas 9/10. Merendeira, mecânico, tratorista e outros cargos informe-se. Sal:$2.169 a
$6.880. apostilas e cursos preparatórios.
Whats: 984444556

Carretos, fretes
e mudanças
FAÇO PEQUENOS FRETE
C/ Courier:99708-9494.
FRETE A PARTIR DE R$50
c/ saveiro.(Zap):988867631/ F:99752-1394

Empréstimos &
investimentos
CRÉDITO PESSOAL
Func. público, assalariados e aposentados. Trazer holerite, RG, cheque
salário ou cartão de crédito. R. D. Pedro I, 1.220
Centro. F: 3433-7802
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Esoterismo

Material de
construção

Serviços
profissionais
ASSENTO PORTAS MAD
E varal de teto.
F:999292898 - Julio.

AREIA E PEDRA NJ P/
Construção, 8Ton. a partir de $600,00. F: 992331685 (zap)/99226-8880.

UNIÃO DE CASAIS
Rezas, Buzios e tarô.
992488312/994918121

ENCANADOR E
Eletricista. F: 998288258 aceito cartão

CARMEN TERAPEUTA
Reflexologia Podal, Reik i , e Spa d o s P é s .
(19)99145-2769.

ASS. - GERALDO
Máquina, gelad. Todas
as marcas. 99793-0660

ELETRICISTA
Residencial. (19)982212554 Léo Almeida
ENCANADOR
consertos,torneiras,chuveiros,bóias,válvulas de
descarga,cx. acoplada
984140712/99144-6806

GELMAC REFRIGERAÇ.
Consertos geladeira,
freezer, máquina de lavar, balcão refrigerado.
F:34348444/998237983
GESSO: MOLDURA
Forro, Parede, sanca,
gesso 3D. F: 997471277
MADEIRAMENTOS
Novos e reformas Fone:
99828-8258
PEDREIROS DO BÁSICO
Ao acabamento. F:
99828-8258
PERSIANA E CORTINAS
PiraDecore, venda, manut. F: 997847021

Sex shop &
acompanhantes
REFRIMAC CONSERTO
Máquina, gelad. Todas
as marcas. 3426-4834

ADMITE-SE MOÇAS
Ót ganhos. 993335775
VIVA S/ DOR E REMÉDIO
Quiropraxia, massagem
relaxante, modeladora e
drenagem linfática e
ventosa. R$40. Fone:
(19)99202- 4047

ALICE MASSAGEM
Prostática e relaxante.
F:99854-1619

Serviços
técnicos

ALINE 23 TRANS LOIRA
Bronzeada, Liberal, s/
frescuras. F:981194153

PROPAGANDA DE
Carro de som é com o
Thorel. F: 998506941.
RASPAGEM DE TACOS
Sinteko s/ cheiro, pó e s/
sair de casa. Há (+) de 40
anos. 991917955/
994822997
RASPAGEM MATHIAS
Rasp. e apli. synteko.
F:34212364/982910956

Serviço para
maiores de 18 anos

DAIA NOVA GAROTA
Massagista/ Loc.Piskfotos 19 98275-6560
DUDA LOIRINHA
Carinhosa 19994450737

JULIA LOIRA ALTA
Massagista/ Loc.Piskfotos 19 98275-6560

ANDREIA COROA
Popozuda. $50,00
F:99954-7303

KELLY COMPLETINHA
S/ Frescura com acessórios. 19996289880
NICOLLY TRANS
C/ Local, Ativa/Passiva.
F:988032782.
TRAV. AMANDA
Est mulherão. Liberal, c/
local centro. 997223765

SKY TV - ASSINE JÁ
135 canais R$79,90.
33775540 / 999304949

ATENDO MASSAGEM
Sensual. F:993335775

TRAVS LUNA MULATA
L i b e r a l c / l o c a l . ( 11 )
986952016 / 996882127

Esportes
COPA PAULISTA

FPF interdita Barão para jogos oficiais; XV garante
que situação será regularizada até próxima partida
O motivo é a falta do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), que expirou na última sexta-feira
Rodrigo Alves/Osasco Audax

cicabano jogará as duas últimas rodadas diante de Ituano
e Ponte Preta, depois se despede da competição.
Para continuar sonhando
com a terceira fase, era necessário vencer o Audax nesta rodada. Se isso tivesse acontecido, o XV ficaria com quatro
pontos, um a frente do adversário, chegando vivo para os
próximos jogos.
Com a derrota, o XV se
manteve com um ponto somado e a quarta colocação do
Grupo 19. O ponto é do empate com a Ponte Preta, na abertura dessa etapa da disputa.
Na próxima semana, o XV
enfrentará o Ituano, no dia 3
de agosto, às 15h, sendo que
este jogo será de mando do
Clube, mas foi transferido para a cidade de Americana, no
estádio Décio Vitta.

Erivan Monteiro
erivan.monteiro@jpjornal.com.br

A

FPF (Federação Paulista de Futebol) interditou nesta semana o Barão da Serra Negra para realização de partidas oficiais de
futebol. O motivo é a falta do
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), que expirou na última sexta-feira, 22.
Nesta mesma data, venceu
também o laudo de Prevenção
e Combate de Incêndio.

A diretoria garante
que até o dia 12 de
agosto, diante do
São Bento, a situação
estará resolvida

De acordo com a assessoria de imprensa do Nhô Quim,
a situação já está sendo regularizada de forma conjunta
pelo Departamento Administrativo do clube e pela Selam
(Secretaria de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras).
O Alvinegro, que é concessionário do Barão da Serra Negra, assegura que estava ciente
da data de vencimento dos documentos do Corpo de Bombeiros e já iniciou, juntamente com a Selam, o andamento para a renovação dos lau-

NO PROFISSIONAL

O sub-20 do Alvinegro foi goleado em Osasco e não tem mais chances no Estadual
dos. O AVCB é o regulamento
de segurança contra incêndio
em um espaço.
Por conta deste veto, o jogo da base que estava marcado para o dia 3 de agosto, válido pelo Campeonato Paulista
sub-20, diante do Ituano, teve
que ser transferido para Americana, no estádio Décio Vitta.

O horário ficou mantido para 15h.
A diretoria do Alvinegro garante que até o dia 12 de agosto, quando a equipe profissional tem compromisso diante
do São Bento, pela Copa Paulista, a situação estará resolvida, podendo a partida ser realizada normalmente no Barão

da Serra Negra.

DERROTA

A derrota do XV de Novembro por 5 a 0 para o Osasco Audax na tarde desta quarta-feira, 27, fora de casa, acabou
com as chances de avançar à
próxima fase do Campeonato
Paulista Sub-20. O clube pira-

Com o início da Copa Paulista, muitos atletas das categorias do XV de Piracicaba foram promovidos para a equipe
profissional. Dos atletas que
disputaram a primeira fase, a
maioria hoje está sendo usado pelo técnico Cléber Gaúcho. Entre eles João Pedro, Enzo, Luis Acevedo, Mika, Diego Lanzarini, Anthony e Serginho, que foram relacionados
para o último jogo, diante do
Desportivo Brasil.
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NOVIDADE

Galoppo cita ‘façanhas’ do São Paulo e se anima com
a torcida: ‘Tenho de agradecer e vou dar o máximo’
Divulgação

Agência Estado

N

ovo reforço do São
Paulo, o meio-campista Giuliano Galoppo mostrou-se realizado ao
vestir a camisa tricolor nesta
quarta-feira, 27, durante sua
apresentação oficial. Pronto para viver a primeira experiência fora da Argentina,
seu país natal, o jogador de
23 anos se disse familiarizado
com a história do clube paulista, listou conquistas importantes e até lembrou do talento do técnico Rogério Ceni como batedor de falta nos tempos de goleiro.
“O São Paulo é muito famoso pelo tricampeonato da
Libertadores e do Mundial. Todos sempre ouviram as façanhas do São Paulo, a Libertadores de 2005, as faltas de Ceni. É lindo chegar a um clube
com tanta história e dar um
pouco do que o São Paulo merece”, disse. “Temos uma grande equipe, jogadores de grande história. Podemos fazer
grandes campeonatos. Temos
que ser conscientes da fase
que jogamos e dar tudo, podemos ir adiante. O clube é grande, de muita história, com ótima estrutura”, concluiu.

Formado o Banfield, volante fez 21 gols desde que estreou no profissional, em 2019
Apesar de conhecer parte
dos feitos do time são-paulino,
Galoppo ficou surpreso com
a resposta que teve da torcida desde que foi apontado como alvo da diretoria. “Senti a

energia e o apoio dos torcedores pelas redes sociais. Tenho
que agradecer o carinho e vou
tratar de dar o máximo. Vi os
vídeos da torcida, é incrível, e
motiva muito chegar ao está-

dio com tantos torcedores. Vai
nos motivar a dar o máximo
no campo”, afirmou.
Com o nome publicado no
Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF, o argentino es-

tá disponível para jogar contra o América-MG, nesta quinta-feira, pela rodada de ida das
quartas de final da Copa do
Brasil. Além disso, ele já garantiu que está preparado fisicamente para ir a campo e mostrar aos torcedores suas principais qualidades.
“Sou um jogador de equipe, que gosta de jogar coletivamente e finalizar. Sem deixar
de lado minha faceta defensiva, tão fundamental no futebol intenso de hoje. Conversei
com Rogério, temos tudo para fazer um São Paulo melhor”,
disse. “É um desafio vestir essas cores. Me sinto bem, com
ritmo e estou à disposição para que o técnico decida. A bola
pode chegar e tenho que estar
pronto para converter e aproveitar”, acrescentou.
Formado na base do Banfield, o volante anotou 21 gols
em 86 partidas desde que estreou na equipe profissional,
em 2019. Na atual temporada,
fez 27 jogos e marcou oito gols
pelo clube argentino antes de
se transferir para o São Paulo,
com contrato válido até junho
de 2027. Também tem passagens pelas categorias de base do Atlético Rafaela e do Boca Juniors.

NA VILA

Santos anuncia saída do auxiliar Marcelo Fernandes
da comissão técnica permanente: ‘Novos caminhos’
Agência Estado

A

pós fazer a transição entre Fabián Bustos e Lisca
no comando técnico do
Santos, o auxiliar Marcelo Fernandes deixou o clube nesta
quarta-feira, 27. Integrante da
comissão técnica permanente
do Santos, ele sai em comum
acordo com a diretoria, em

busca de “novos caminhos”.
Neste período, Fernandes
era frequentemente questionado se tinha condições e intenção de ser efetivado. Mas
o convite nunca veio. No total, ele somou 45 jogos, com
20 vitórias, 10 empates e 15
derrotas. Somente neste ano,
foram sete partidas logo após
as saídas dos técnicos Fábio

Carille e Fabián Bustos, no
início do mês.
Marcelo Fernandes estava
no Santos desde 2011 e vinha
atuando como auxiliar desde então, com breves intervalos de ausência. Um deles
aconteceu em 2016, quando se desentendeu com o então técnico do time, Dorival
Junior, e foi afastado da co-

missão técnica. No início de
2017, deixou o clube para comandar a Portuguesa Santista, mas voltou ao Santos no
mesmo ano, após a demissão
de Dorival.
Outra breve saída aconteceu em 2019, quando foi contratado pelo Corinthians para
ser auxiliar da equipe sub-23.
No ano seguinte, já estava no-

vamente no Santos.
Além de Marcelo Fernandes, o preparador físico Marco Alejandro também deixou
o clube santista nesta quarta.
“O Santos FC agradece os serviços prestados ao longo dos
anos e deseja sorte aos profissionais na continuidade de suas carreiras”, disse a direção do
clube, em comunicado.

‘VELHO LOBO’

Zagallo é internado em unidade semi-intensiva no Rio
de Janeiro com infecção respiratória, mas passa bem
Agência Brasil

Agência Estado

M

ário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, está internado desde
terça-feira,26, em um hospital
da zona oeste do Rio de Janeiro
para tratar uma infecção respiratória. Segundo boletim médico, Zagallo está lúcido e respira de forma espontânea, sem
a necessidade de aparelhos.
Zagallo realizou teste para covid-19, com resultado negativo. Por precaução, o tetra-

campeão mundial está internado em uma unidade semi-intensiva. Ele está sob cuidados da médica Márcia Ladeira.
O ex-jogador e ex-técnico é
um dos nomes mais vitoriosos
da história da seleção brasileira. Em diferentes momentos,
ele defendeu o Brasil por quase cinco décadas. Como jogador, conquistou as Copas do
Mundo de 1958 e 1962.
Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar
de Carlos Alberto Parreira na

Zagallo fez teste para covid-19, com resultado negativo

campanha do Tetra, em 1994.
Zagallo ainda dirigiu a seleção
na Copa do Mundo da França,
em 1998, quando o Brasil foi
vice-campeão, e foi coordenador em 2006, no Mundial da
Alemanha
Medalhista de bronze como técnico nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, em 2020
Zagallo também se tornou a
primeira personalidade do futebol brasileiro a integrar o
Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).
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CRIA DA ACADEMIA

Polivalente e canhoto, novato Vanderlan se destaca
na equipe do Palmeiras e vira reserva de Piquerez
Agência Palmeiras

Agência Estado

T

erminado o jogo contra o Internacional, Vanderlan desceu ao vestiário do Allianz Parque e foi
recebido pelos colegas com
aplausos. É fácil de explicar a
cena. Em sua segunda partida como titular em 2022, o jovem de 19 anos havia sido eleito o melhor em campo pois fora fundamental para o triunfo
que manteve o Palmeiras com
uma vantagem razoável na liderança do Brasileirão.
O canhoto polivalente, capaz de atuar na lateral, na zaga e até como ala, é mais um
talentoso atleta oriundo da
Bahia disposto a fazer sucesso no clube paulista, que já
teve Júnior Baiano, Oséas e
tem Danilo.
Vanderlan Barbosa da Silva nasceu e cresceu em Brumado, cidade do interior da
Bahia, situada a 500 quilômetros da capital Salvador. Deu
seus primeiros chutes em
uma bola cedo. Aos quatro
anos já jogava em uma escolinha da cidade, a Lusac, fundada por Paulo Henrique Pi-

A joia palmeirense nasceu e cresceu em Brumado, a 500 quilômetros de Salvador/BA
res, o primeiro treinador do
menino, responsável por desenvolver o talento de um
“garoto um pouco tímido, fechado”. “Mas ele sempre foi

muito focado e obediente”,
afirma Paulo Henrique.
O treinador da escolinha
tinha em suas mãos um lateral “bom de marcação, habi-

lidoso com a perna esquerda e dono de um chute potente”. “Destacava-se também pela concentração”, recorda-se.
Vanderlan começou como la-

teral mesmo. Era nesse setor
que se sobressaía em relação
a outros jovens. Às vezes, atuava como ala
No entanto, um dia, enciumado pelo brilho de um colega atacante, quis jogar mudar
de posição e jogar no ataque.
“Ele pediu para o pai falar comigo que queria jogar de atacante. Eu falei: ‘você não leva
jeito pra atacante. Mas vamos
lá’. Coloquei e felizmente não
foi bem. Disse pra mim: quero voltar pra lateral, professor”,
conta o ex-professor, aos risos.
O futebol está na veia de
Vanderlan. Ele começou cedo
incentivado pelo pai, Vanderlei Barbosa da Silva, que jogava no time de Brumado e queria ver o filho progredir no esporte. “Ele sempre falava que
o sonho dele era ser profissional”, conta o pai. Era ele e
a mulher, Valquíria, que pagavam a passagem do filho
quando ia jogar em Salvador.
Às vezes, era difícil custear as
viagens, mas o casal dava um
jeito. “Sempre priorizamos os
sonhos dele”. A mãe também
levava o menino nos treinos e
nas peneiras.

CHEGADA A SP

Lateral esquerdo chama a atenção de ‘olheiro’ do
Alviverde e chega à Academia aos 15 anos de idade
Agência Estado

V

anderlan saiu de casa
aos 13 anos para jogar
no Jacuipense, no qual
ficou por nove meses. Chamou, em pouco tempo, a atenção de um captador do Palmeiras, que o trouxe em 2017,
quando o garoto tinha 15 anos.
Vanderlan é descrito pelo
técnico do sub-20 do Palmei-

ras, Paulo Victor Gomes, como um menino “educado”, de
“grande caráter” e “muito trabalhador”. O treinador trabalhou com o jovem no sub-15 e
no sub-20. Nessa última categoria, entre 2021 e 2022, o jogador foi o que mais atuou entre todos. Foram 45 partidas e
participações nas campanhas
vitoriosas no Campeonato
Brasileiro, Copa do Brasil e tri

Campeonato Paulista, além da
inédita Copinha.
“De sde minha pr ime ira passagem aqui, de 2015 a
2017, já se demonstrava um
menino com todos os atributos necessários para vencer na
posição, pela taxa de trabalho
e, principalmente, pela forma
profissional como encara todas as situações”, diz o técnico.
Quem acompanha o garo-

to projetava que ele precisaria de pouco tempo para deixar
Abel Ferreira satisfeito porque
tem predicados associados ao
talento com a bolas nos pés e
ao aspecto mental. É forte, ágil,
capaz de jogar como zagueiro,
lateral e ponta pela esquerda
e, nas palavras do treinador do
sub-20, “preparado para todas
as situações que for exigido”.
“Fisicamente, ele é um

atleta muito privilegiado. Ele é
um jogador que pode realizar
todas as funções que um lateral pode fazer. Ele cumpre todos os requisitos de um lateral de altíssimo nível, tem um
refinamento muito grande no
último terço para cruzar e defensivamente consegue ser
muito consistente pelas valências físicas e técnicas”, detalha
Paulo Victor.

QUER MAIS

Pia Sundhage celebra as classificações do Brasil, mas
se diz decepcionada com atuação do time canarinho
Agência Estado

F

oram três classificações
conquistadas com apenas uma vitória. Ao vencer o Paraguai por 2 a 0, a seleção brasileira feminina de
futebol se garantiu na final
da Copa América, no Mundial de 2023 e ainda na Olimpíada de Paris-2024. Mas nada disso empolgou a técnica
Pia Sundhage, que admitiu insatisfação com o desempenho
da equipe na noite de terça-feira, 26.
“A vitória nos deu uma passagem para a Copa do Mundo

e para a Olimpíada. Esse era
o objetivo e estou muito feliz
por conquistá-lo. Estou muito
feliz com o resultado, mas desapontada com a performance durante toda a partida, pois
acredito que as jogadoras podem mais do que isso e que terão que fazer melhor contra a
Colômbia”, avaliou.
Um dos pontos que mais

nal. O Brasil registrou 26 finalizações, mas marcou apenas
dois gols. “Nós não aproveitamos todas as nossas chances, especialmente no segundo tempo. Mas é claro que vamos treinar, colocá-las em situações semelhantes à que
podemos enfrentar e exigir o
máximo delas para que ganhem mais confiança. Se fizermos um gol, acredito que abriA final da Copa América
remos caminho para marcar
está marcada para a noite
outros, então é um pouco sode sábado, às 21h, contra
bre ‘capricha’ e também cona anfitriã Colômbia
fiança.”
preocupou Pia foi a falta de
A final da Copa América eseficiência do ataque na semifi- tá marcada para a noite de sá-

bado, às 21h, contra a anfitriã
Colômbia. “Será um jogo fantástico. Eu estava assistindo à
vitória delas e sei que enfrentá-las será difícil em vários aspectos. Claro que iremos - e
que já começamos - a analisar
a Colômbia. Devemos estudar
seus pontos fortes e fracos.”
A vitória conquistada na
noite de terça foi determinante para o calendário da seleção
nos dois próximos anos. Pia
agora já tem dois grandes objetivos pela frente: o Mundial
de 2023 e a Olimpíada, no ano
seguinte. “A primeira coisa que
farei agora é esboçar um cro-

nograma para que a gente se
prepare para as duas competições”, projetou.
A classificação olímpica foi
histórica porque a seleção feminina de futebol se tornou a
primeira equipe e modalidade a garantir vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, a exatos dois anos do início
da grande competição.
Pia tem no currículo três
medalhas olímpicas, duas delas de ouro, ambas conquistadas comandando a seleção feminina dos Estados Unidos. A
prata veio com a Suécia nos Jogos do Rio-2016.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Candidatos ao governo de São Paulo divergem
quanto ao uso de câmeras por policiais militares
Agência Brasil

A

instalação de câmeras
em uniformes de policiais virou tema eleitoral e confronta os pré-candidatos líderes de intenção de voto
para o governo de São Paulo. A
medida, implementada no começo do ano passado pelo ex-governador João Doria e levada adiante pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), é criticada pelo ex-ministro Tarcísio de
Freitas (Republicanos), indicado pelo presidente Jair Bolsona-

ro (PL) para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, e elogiada por Fernando Haddad (PT),
além do próprio Garcia.
Os dispositivos ajudam a explicar a queda da letalidade policial ao menor nível desde 2005,
embora não sejam apontados
como os únicos responsáveis
por isso. A iniciativa funciona
em 58 batalhões do Estado, através de 8,1 mil equipamentos. A
expectativa é que até o fim do
próximo mês este total chegue a
mais de 10 mil.
Em entrevistas e publicaDivulgação

Se eleito Fernando Haddad, diz que manterá a iniciativa

ções nas redes sociais, os pré-candidatos fazem questão de
demarcar suas posições sobre
o tema, considerado relevante. Com a percepção de violência em alta na capital paulista, a
segurança pública caminha para ser uma das grandes questões
às quais os postulantes ao governo precisarão apresentar respostas este ano. O petista Fernando Haddad, que aparece na
dianteira das pesquisas de intenção de voto para o Bandeirantes, já prometeu que, se eleito, vai manter a iniciativa implementada por Doria e tentar
aprimorá-la.
“Vou manter as câmeras nos
uniformes policiais e fazer um
plano de metas de redução da
criminalidade, com aumento da
resolutividade dos crimes associado a um plano de valorização
dos trabalhadores da segurança - tanto policiais civis, quanto
policiais militares”, afirmou, no
fim de maio.
Já Tarcísio de Freitas critica
o equipamento e defende reavaliar o uso. O ex-ministro bolsonarista defende que o Estado
“monitore os criminosos”, não a
polícia, e classificou o programa

Divulgação

Tarcísio de Freitas critica a utilização do equipamento
como um “voto de desconfiança” aos agentes de segurança.
“Câmera é inibidor da tomada de decisão, é um voto de
desconfiança que você dá para o policial”, afirmou. “Às vezes,
ele mesmo sente falta de amparo jurídico para atuar: ‘Opa, tem
uma ocorrência ali, mas é confusão, não vou me meter’. Então,
esse é o questionamento que eu
faço (...) Sou bastante refratário
ao mecanismo”, disse.
O governador Rodrigo Garcia, que tem atribuições sobre
a Polícia Militar no Estado, de-

fende o equipamento. A assessoria do tucano afirmou que
ele é “totalmente favorável” a
manter o programa, se reeleito. Em entrevista ao programa Roda Viva no começo de
julho, ele comemorou a redução da letalidade após a instalação das câmeras. “Nós estamos vivendo uma baixa letalidade policial em São Paulo. Temos várias ações da Polícia Militar com o uso de câmeras corporais que estão servindo para filmar os bandidos e
proteger os policiais”, afirmou.

ELEIÇÕES 2022

MDB aprova em convenção nome da senadora
Simone Tebet para disputar Palácio do Planalto
Agência Estado

D

e p o i s d e e n f re n t a r
resistência inter na
no MDB, a senadora Simone Tebet (MS) recebeu nesta quarta-feira, 27, o
aval do partido para disputar a Presidência da República. Apoiada pela federação
formada entre PSDB e Cidadania, a parlamentar tenta se colocar como alternativa ao presidente Jair Bolso-

naro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) na corrida pelo Palácio
do Planalto. Foram 262 votos
a favor e 9 contra. A convenção, realizada de forma virtual, foi boicotada pelos diretórios de Alagoas, Estado
do senador Renan Calheiros,
e da Paraíba.
Com 52 anos, Tebet vai
disputar o Palácio do Planalto pela primeira vez. Antes de assumir uma cadeira

no Senado em 2014, ela foi
deputada estadual no Mato Grosso do Sul, de 2003 a
2005, prefeita de Três Lagoas
(MS), de 2005 a 2010, e vice-governadora do Estado, de
2011 a 2015. No ano passado,
a parlamentar se destacou
em seus discursos na Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Covid, que investigou ações e omissões do governo na pandemia.
Em seu discurso inicial, a

agora candidata ao Palácio do
Planalto disse que os alicerces democráticos do País estão abalados. Tebet citou a fome, a miséria, a desigualdade
e o desemprego e, principalmente, a polarização política
e o discurso de ódio.
Apesar de ter o apoio do
presidente nacional do MDB,
Baleia Rossi, Tebet enfrentou
a resistência da ala do partido que prefere apoiar Lula no
primeiro turno. A avaliação

desse grupo, liderado por Calheiros, é que uma candidatura pouco competitiva pode prejudicar os candidatos
da sigla nos Estados e levar a
uma redução da bancada de
deputados federais no ano
que vem. Atualmente, a legenda tem 37 assentos na Câmara. No levantamento mais
recente do Datafolha, divulgado em 23 de junho, Tebet
apareceu com 1% de intenção de voto.

NOVO LAR

Vila de 350 residências modulares de 18m² receberá
população de rua de São Paulo a partir de setembro
Agência Estado

A

vila de casas modulares
de 18 metros quadrados
que abrigará pessoas em
situação de rua na região central da cidade de São Paulo recebeu parte do total de 350 unidades na manhã desta quarta-feira, 27. A previsão é que as
primeiras famílias passem a residir temporariamente no local

a partir de setembro.
Batizada de Vila Reencontro, a iniciativa é voltada prioritariamente a famílias com
crianças. As unidades são semelhantes a contêineres, com
banheiro, quarto e espaço para cozinhar. A ideia é que funcionem como moradias temporárias, por cerca de um ano.
O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) esteve no local para

uma vistoria técnica. Ele ressaltou que cada unidade receberá quatro pessoas, totalizando 1,4 mil. Os moradores terão acesso a outros serviços no local, voltados especialmente a saúde e emprego.
De acordo com ele, também
terá uma unidade da rede Bom
Prato a partir de novembro. “O
foco principal é este: ser uma
situação de porta de saída, para

que a pessoa transitoriamente
aqui possa ter a sua autonomia
e se inserir no mercado de trabalho”, destacou.
Segundo a Prefeitura, o projeto é inspirado em iniciativas
nos Estados Unidos e na Europa. A vila fica localizada em um
antigo terreno de 16 mil metros
quadrados na Avenida do Estado, na região do Bom Retiro. A
implantação foi criticada por

parte dos moradores e comerciantes locais, que chegaram a
criar um abaixo-assinado.
A gestão municipal tem
destacado que um censo próprio realizado em 2021 identificou um aumento de 31,4%
na população em situação de
rua na cidade, com um total de 31.884 pessoas. A vila é
uma das ações voltadas a mudar esse quadro.
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REGULARIZAÇÃO

Detran-SP faz mutirão para renovação de CNH neste
sábado; motoristas precisam fazer o agendamento

Agência Brasil

Agência Brasil

O

motorista que ainda
não regularizou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em
maio e junho do ano passado poderá fazê-la neste sábado, 30, em um mutirão que foi
organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) nos postos do Poupatempo.
Para esse mutirão foram
abertas 9,2 mil vagas em todas

Para ser atendido no
mutirão, é necessário
que o condutor faça o
agendamento no portal
do Poupatempo
as unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo. Segundo o órgão, mais de 121,5
mil condutores estão com o
documento vencido no estado de São Paulo e precisam regularizar a situação até o final
deste mês.
Pelo prazo estabelecido
pelo Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), todas as
habilitações vencidas nos meses de maio e junho de 2021 de
condutores paulistas deverão
ser renovadas até o próximo
domingo, 31. Quem for fiscalizado sem a regularização do

Quem for fiscalizado sem a regularização do documento perde sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação
documento no prazo correto
perde sete pontos na carteira e
ainda é submetido a uma multa no valor de R$ 293,47.
Para ser atendido no mutirão, é necessário que o condutor faça o agendamento
no portal do Poupatempo, no
aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

O serviço de renovação da
CNH também está disponível de forma online pelos portais do Departamento Estadual de Trânsito, Poupatempo ou
pelo aplicativo do Poupatempo Digital. Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário,
como suspensão ou cassação
do documento. A renovação

também pode ser feita de forma presencial, mas é necessário fazer o agendamento pelo
portal do Poupatempo, informando o posto em que deseja
ser atendido.
No caso de renovação da
carteira das categorias C, D
ou E ainda é preciso marcar
o exame toxicológico em uma
das clínicas credenciadas. Já

para as carteiras das categorias A e B é preciso selecionar
a data e a hora para o exame
médico a ser realizado com
um profissional credenciado
pelo Detran. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada como condutor é necessário ainda que
se faça também o exame psicológico.

COMBUSTÍVEIS

Preço da gasolina fica 1,3% mais barato nas bombas
do país; região Nordeste apresenta o principal recuo
Agência Estado

A

pós o anúncio da redução de 4,93% no valor
da gasolina no repasse às refinarias no último dia
19, os motoristas já estão pagando 1,3% mais barato para abastecer com o combustível, que chegou a registrar diária média de R$ 6,12 nos postos de abastecimento. Quando comparado ao valor médio
do início do mês, que era de R$
6,79, o recuo já é de 9,8%. Os
dados são da Ticket Log, que

faz um levantamento periódico dos preços (IPTL).
Na análise regional, o Nordeste apresentou o principal
recuo no preço médio (2,34%),
com o litro vendido a R$ 6,27.
O cenário oposto foi registrado na Região Norte, onde o
combustível registrou a menor
variação de todo o território
nacional, 0,05%, e foi vendido
nos postos a média de R$ 6,33.
“O cenário decrescente registrado para a gasolina desde
o início de julho já vinha sendo percebido em decorrência

da isenção do ICMS. Com isso, o anúncio da redução feito pela Petrobras contribuiu
para os valores baixarem ainda mais. O resultado da combinação entre os dois fatores
não refletiu somente na média
nacional, mas também nos recortes por Estado, a exemplo
do Maranhão, que registrou o
maior recuo do País nos cinco
primeiros dias após o anúncio - uma redução de R$ 0,28”,
aponta Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da

Edenred Brasil.
De acordo com a análise
por Estado, a gasolina comercializada nos postos do Mato Grosso do Sul é diferente
do comportamento apresentado no Maranhão, comercializado a R$ 6,03 e sendo o único a apresentar aumento após
a redução anunciada nas refinarias, além de apresentar o
menor aumento entre todos
os Estados durante o período
(R$ 0,005).
Os Estados a liderarem o
ranking com a maior redução

no preço médio da gasolina,
em seguida do Maranhão, foram: Pernambuco e Piauí, com
redução de R$ 0,22 e média
de R$ 6,32 e R$ 6,36, respectivamente, e Sergipe, que apresentou recuo de R$ 0,20 e preço médio de R$ 6,13.
O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado
com base nos abastecimentos
realizados nos 21 mil postos
credenciados da Ticket Log,
que administra 1 milhão de
veículos, com uma média de
oito transações por segundo.

JUSTIÇA

TCU: Bruno Dantas determina que Corte acompanhe
execução de auxílios da PEC dos Benefícios
Agência Estado

O

novo presidente do
Tribunal de Contas
da União ( TCU), ministro Bruno Dantas, informou nesta quarta-feira, 27,
que determinou que a Secretaria-Geral de Controle Exter-

no da Corte (Segecex) realize um acompanhamento para avaliar a “correta e regular”
execução dos auxílios aprovados pelo Congresso na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Benefícios.
O texto foi promulgado
no último dia 14. Na abertu-

ra da sessão do TCU, Dantas
destacou que a proposta autorizou gastos calculados em
mais de R$ 40 bilhões, distribuídos em sete benefícios
emergências, além de reforçar a atual rede de assistência
social A emenda aumentou o
valor mínimo do Auxílio Bra-

sil de R$ 400 para R$ 600 até o
fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro.
“O intuito é de garantir tanto que os beneficiários pretendidos sejam alcançados como também sejam
prevenidos erros, abusos ou
fraudes no uso do recurso pú-

blico”, disse o presidente do
TCU. Dantas afirmou que a
Corte tem “larga experiência”
na fiscalização de pagamento
de benefícios sociais e disse
ser “fundamental” que o tribunal garanta que o uso dos
recursos seja transparente,
eficiente e responsável.
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ECONOMIA

Juro do rotativo do cartão de crédito sobe 4,9 pontos
percentuais em abril, a 364,0% ao ano, informa BC
Agência Brasil

Agência Estado

E

m meio ao ciclo de alta
acelerada da Selic pelo
Comitê de Política Monetária (Copom), o juro médio total cobrado pelos bancos
no rotativo do cartão de crédito subiu 4,9 pontos porcentuais de março para abril, informou nesta quarta-feira, 27, o
Banco Central. A taxa passou
de 359,1% para 364,0% ao ano.
O rotativo do cartão, juntamente com o cheque especial,
é uma modalidade de crédito
emergencial, muito acessada
em momentos de dificuldades.
No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito,
o juro passou de 171,7% para
175,1% ao ano. Considerando
o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 73,6% para 76,2%.
Em abril de 2017, começou
a valer a regra que obriga os
bancos a transferir, após um
mês, a dívida do rotativo do
cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos. A intenção do governo com a nova regra era permitir que a taxa

O cartão é uma modalidade emergencial, acessada em momentos de dificuldades
de juros para o rotativo do cartão de crédito recuasse, já que
o risco de inadimplência, em
tese, cai com a migração para

o parcelado.

ENDIVIDAMENTO

O endividamento das fa-

mílias brasileiras com o sistema financeiro fechou março
em 52,7%, mesmo porcentual de fevereiro. Se forem des-

contadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou
em 33,2% no terceiro mês do
ano, ante 33,1% no mês anterior. Em janeiro, os porcentuais eram de 52,8% e 33,2%, respectivamente.
Segundo o BC, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) terminou
março em 27,7%, ante 27,9%
em fevereiro e 28,5% em janeiro. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda ficou em
25,6% no terceiro mês do ano,
ante 25,8% no mês anterior e
26,2% em janeiro.
Após o fim da greve dos
servidores do BC, no início do
mês, o órgão começou nesta
quarta-feira, 27, a atualizar as
estatísticas de crédito, com os
dados de março e abril. Mas as
informações continuam defasadas, uma vez que, neste momento, já deveriam estar disponíveis as estatísticas até junho. Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, a expectativa é que os dados do quinto e do sexto mês sejam publicados em agosto.

TECNOLOGIA

Liberação para 5G em Belo Horizonte, João Pessoa e
Porto Alegre é aprovada e deve ser ativado na sexta
Agência Estado

O

grupo que acompanha a limpeza de faixas para a ativação do
5G no País confirmou nesta quarta-feira, 27, o aval para ligação do sinal nas capitais João Pessoa (PB), Porto
Alegre (RS) e Belo Horizon-

te (MG). Conforme mostrou
o Broadcast do Estadão nesta segunda-feira, 25, a previ-

As três capitais marcam
a segunda etapa de
liberação do 5G, após
a estreia em Brasília
são é de que o 5G seja ativado a partir de sexta-feira, 29,

nessas cidades.
“Foi deliberada e aprovada a liberação para ligar a
faixa de 3,5 GHz em três capitais: Belo Horizonte, João
Pessoa e Porto Alegre A partir de amanhã (hoje), serão
emitidos os sinais, e a partir
de sexta-feira poderão ligar
os sinais”, disse o conselhei-

ro Moisés Moreira, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), presidente
do grupo que supervisiona a
limpeza de faixas.
As três capitais marcam a
segunda etapa de liberação
do 5G, após a estreia em Brasília. A ativação da tecnologia
nas capitais estava original-

mente prevista para ocorrer
até 31 de julho, mas o grupo
pediu prorrogação por mais
60 dias - conforme previsto
no edital de leilão das faixas por causa da lentidão da chegada dos filtros importados
da China. Agora, todas as capitais devem ter o sinal ligado
até o fim de setembro.

PRÊMIO DA MTV

Julio Lancellotti pede luta por justiça: ‘Ofereço minha
vida pelos moradores em situação de rua’, afirma
Agência Estado

O

padre Júlio Lancellotti,
referência nacional em
atendimento e cuidado
a pessoas em situação de rua,
recebeu um prêmio do MTV
Miaw na noite desta terça-feira, 26. O evento entregou ao
religioso o troféu “Transforma
Direitos Humanos”, que o dedicou aos moradores em situação de vulnerabilidade.
A homenagem é um reconhecimento pelos esforços do
padre na defesa de grupos marginalizados e ao trabalho feito na Mooca, na zona leste de

São Paulo, junto a pessoas em
vulnerabilidade social. Ele distribui diariamente um café da
manhã reforçado, roupas e doações aos mais pobres e é constantemente criticado por isso.
Júlio Lancellotti também foi
alvo de milícias digitais, que se
empenham em desacreditar o
padre e tentam desvalorizar as
ações que exerce. O sacerdote
já foi até ameaçado de morte.
Mas enquanto há quem o
recrimine, também existem
os que admiram o trabalho de
Lancellotti nos mais altos círculos. Como o próprio Papa Francisco, que ligou diretamen-

te para o padre em 2020. “Peço que não desanime e permaneça, como Jesus, ao lado dos
mais pobres”, disse o pontífice
na ocasião, segundo o pároco.
O padre também é crítico
de intervenções urbanas que
limitam o ambiente público
com objetivo de impedir, por
exemplo, pessoas de sentarem
em degraus ou dormir em bancos. Reflexos do que ele chama
de aporofobia. Ele é fundador
das Casa Vida I e II, criadas inicialmente para atender crianças e jovens vivendo com HIV.
No início de 2021, Lancellotti chegou a arrancar a

marretadas pedras assentadas pela Prefeitura de São Paulo embaixo de um viaduto. Ele,
que é coordenador da Pastoral
do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, classificou como “uma aberração” a ação.
Após a repercussão negativa, a
administração pública voltou
atrás e desfez o serviço.
Ao receber o troféu “Transforma Direitos Humanos”, Júlio Lancellotti falou brevemente à plateia, tomada quase inteiramente por jovens, como esperado para um evento
da MTV, e foi ovacionado pelo público. As palavras ficaram

também gravadas para exibição nesta quinta-feira, às 21h,
quando o evento vai ao ar gratuitamente pela Pluto TV.
“Lutemos pela verdade e
pela justiça, na defesa dos direitos humanos. Contra a homofobia, o racismo, toda forma de discriminação e preconceito”, disse o padre, que recebeu nova onda de aplausos.
“Ofereço este prêmio e a minha vida pelos moradores em
situação de rua, encarcerados,
prostituídas e prostituídos, por
todos os que lutam pela vida”,
encerrou o sacerdote pedindo
um grito de “aporofobia, não”.

Mundo

Edição Digital

QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

18

SAÚDE PÚBLICA

Em coletiva, diretor-geral da OMS diz que pandemia
da covid-19 está ‘longe de terminar’ no mundo
Agência Brasil

Agência Estado

D

iretor-geral da Organização Mundial de
Saúde (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus voltou a afirmar nesta quarta-feira, 27, que a pandemia da covid-19 “está longe de terminar” em todo o mundo.
Segundo ele, porém, a situação atual é “muito diferente de um ano atrás”, com lições
importantes já aprendidas. Durante entrevista coletiva, a autoridade enfatizou a importância de se vacinar “os grupos certos primeiro”, como os mais velhos e os profissionais de saúde.
Ghebreyesus disse que alguns países que atingiram
70% de cobertura vacinal ainda podem enfrentar pressão
sobre seus sistemas de saúde, por esses grupos mais vulneráveis não estarem devidamente imunizados.
Ele ainda ressaltou que a advertência “não é teórica, isso é
real”, e lembrou que as mortes
pela covid-19 têm aumentado
nas últimas cinco semanas pelo mundo. “Vários países reportam tendências crescentes em
hospitalizações, após ondas de
transmissão impulsionadas pelas subvariantes da Ômicron”,
ressaltou.

NEGATIVO

O presidente dos Estados

OMS lembra que as mortes têm aumentado nas últimas cinco semanas pelo mundo
Unidos, Joe Biden, testou negativo para covid-19 e concluiu nesta quarta-feira, 27,
seu período de isolamento, informou a Casa Branca.
Biden fez dois testes de antígenos, um na terça-feira, 26,
à noite e outro na quarta-feira pela manhã, nos quais não
foi detectada a presença do vírus SARS-CoV-2, diz o médico
do presidente, Kevin O’Con-

nor, em nota.
O texto afirma que o democrata continua sem febre e não
fez uso de Tylenol nas últimas
36 horas. Os sintomas estão
melhorando de forma estável
e estão “quase completamente resolvidos”.
Por segurança de pessoas próximas, Biden deve usar
máscara de proteção pelos
próximos dez dias, diz O’Con-

nor. Ainda, o presidente deve
aumentar sua frequência de
testes para covid-19.

VARÍOLA

A OMS destacou também
o quadro no surto de varíola dos macacos, no início de
sua entrevista coletiva nesta
quarta-feira, 27. Tedros Adhanom Ghebreyesus informou
que já foram reportados mais

de 18 mil casos da doença, em
78 países diferentes pelo mundo. No sábado, a OMS declarou a varíola dos macacos uma
emergência de saúde de preocupação internacional.
Mais de 70% dos casos da
doença foram registrados na
Europa, e 25% nas Américas,
disse Ghebreyesus. Até agora, houve cinco mortes reportadas, e cerca de 10% dos pacientes tiveram de ser internados, para tratar das dores provocadas pela doença.
A OMS afirma que esse surto pode ser interrompido, se
houver informação disponível
e medidas para barrar a transmissão. Até agora, 98% dos casos ocorreram em homens
que fizeram sexo com outros
homens, mas a OMS ressaltou
a importância de se evitar estigmatizar a doença. Além da
transmissão pelo sexo, ela pode ocorrer por contato com
pessoas infectadas, em abraços ou beijos, toalhas ou colchões, disse o diretor-geral da
OMS.
A entidade recomenda a
vacinação das pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas pela varíola dos
macacos. Uma vacina já foi
aprovada para esse fim em Canadá, Estados Unidos e União
Europeia, e outras duas são
consideradas contra a doença,
informou a OMS.

CALOR INTENSO

Incêndio na Califórnia, nos Estados Unidos, destruiu
42 residências; oito rodovias na região estão fechadas
Agência Reuters

cêndios em consequência das
altas temperaturas.

Agência Estado

U

m grande incêndio da
Califórnia já destruiu
42 residências e cerca
de 7,5 mil hectares de floresta.
O último balanço das autoridades informa que 26% do incêndio está agora controlado.
Algumas áreas continuam
inacessíveis por via terrestre,

TERREMOTO

Nas Filipinas, terremoto
de magnitude 7,0
atingiu nesta quarta,
a ilha de Luzon, no
norte do país; pelo
menos duas pessoas
morreram
e os bombeiros utilizam 24 aeronaves para esses casos. Mais
de 1,1 mil casas estão próximas ainda das chamas.
Até o momento, contabilizam-se ainda oito rodovias fechadas para o trânsito e vinte localidades que continuam
com ordem de serem evacuadas. Mais de 3 mil as pessoas tiveram de deixar suas casas

Algumas áreas seguem inacessíveis por via terrestre; bombeiros utilizam 24 aviões
por causa deste incêndio.

Somente em julho, a Cali-

fórnia registrou outros 23 in-

Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu nesta quarta-feira, 27, a ilha de Luzon, no norte das Filipinas. Pelo menos
duas pessoas morreram. Também houve feridos.
Os Serviços Geológicos dos
Estados Unidos (USGS) informaram que o tremor foi raso,
mas potente. Foram sentidos
tremores na capital Manila, a
centenas de quilômetros, mas
as autoridades disseram que
não há risco de tsunami.
A imprensa local anunciou que o sistema ferroviário
em Manila foi suspenso, interrompendo o transporte de trabalhadores, e que desabaram
edifícios em áreas próximas ao
epicentro.
As autoridades das Filipinas informaram, ainda, que
continuam ocorrendo terremotos de magnitudes de 2 a 3
na região.
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Para OMC, pandemia foi revés significativo para
comércio global; países emergentes sofrem mais
Poder 360

Agência Estado

A

Organização Mundial
de Comércio (OMC)
afirma que seu monitoramento confirma o “revés
significativo” da pandemia da
covid-19 para o comércio global, sobretudo para os países
menos desenvolvidos. As consequências da crise de saúde continuam a pesar sobre
muitos emergentes, com países mais pobres enfrentando
quadros de pressão inflacionária, exacerbados pela guerra na Ucrânia.

Para o FMI, o ano de
2023 pode ser ainda
mais desafiador à
medida que o aperto
monetário afeta a
economia global
A análise está em relatório da OMC publicado nesta
quarta-feira, 27, que avalia a
iniciativa Aid for Trade (Ajuda
para o Comércio) liderada pela instituição. Essa estratégia,
lançada em 2005, busca capacitar países mais pobres e ajudá-los em suas necessidades
para que consigam comercializar mais com o restante do
mundo, apoiando o desenvolvimento local.
No contexto da pandemia,
a Air for Trade trabalha para contornar dificuldades para os países mais pobres, ajudando-os além disso na tran-

A diversificação de exportações é uma das prioridades dos países mais pobres
sição para energias mais limpas e sustentáveis, diz o relatório da OMC.
As prioridades dessa iniciativa passam pela diversificação da pauta de exportações, competitividade internacional, construção de capacidade produtiva e conexão
com cadeias de valor global.
O quadro para se atingir essas
metas, porém, é “desafiador”,
particularmente quando os

doadores da iniciativa se veem
também com pressões fiscais.
O relatório destaca também que a natureza do comércio está mudando, com a digitalização e o crescimento do
e-commerce. Como prioridades futuras do projeto, são citadas a facilitação do comércio, o empoderamento das
mulheres na economia, o crescimento sustentável, a diversificação das exportações, a me-

nor emissão de carbono e a
presença em cadeias globais
de valor, entre outros pontos,
como o foco no e-commerce e
no financiamento para apoiar
o desenvolvimento.

INFLAÇÃO

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva
alertou que a perspectiva econômica global caminha para

um cenário mais “sombrio”,
após todos os principais riscos apontados em meses anteriores se materializarem.
Segundo ela, este é um
momento “muito difícil” a
formuladores de políticas
fiscal e monetária, uma vez
que a primeira precisa manter algum nível de suporte
focado e a segunda precisa
comprimir a demanda para
controlar a escalada inflacionária mundial.
Durante evento da Organização Mundial do Comércio
(OMC), Georgieva defendeu
que bancos centrais trabalhem para reduzir a inflação
o quanto antes, sob risco de
que a renda das populações
e as “fundações e perspectivas” da economia sofram ainda mais. No entanto, setores
específicos ainda precisam de
apoio fiscal e não devem ser
ignorados, ressaltou.
Para ela, o ano de 2023 pode ser ainda mais desafiador à
medida que o aperto monetário afeta a economia global. A
diretora-gerente destaca que
o cenário para emergentes é
particularmente complicado, já que a provável apreciação do dólar - com a subida
dos juros pelo Federal Reserve (Fed) nos EUA - deve deteriorar a situação da dívida pública, já bastante elevada, e
incentivar saída de capital estrangeiro destes países.

PÓS-PANDEMIA

América Latina mantém a recuperação econômica,
mas aperto financeiro global e inflação devem pesar
Agência Brasil

Agência Estado

A

América Latina manteve sua forte recuperação no início de 2022,
muito embora o enfraquecimento da atividade econômica e a inflação persistente sejam desafios. A análise é do
Fundo Monetário Internacional (FMI), em publicação no
blog da entidade, divulgada
nesta quarta-feira.
As economias da América Latina e do Caribe continuaram sua forte recuperação
pós-pandemia, mas há sinais
de mudanças, à medida que
as condições financeiras globais são adversas, os preços das
commodities revertem tendência de alta e a inflação persiste.
A reabertura de setores
intensivos, especialmente
hotelaria e viagens, uma demanda reprimida e financiamento externo favorável
ajudaram para a melhora da
economia no primeiro semestre, informa o FMI.
O setor de serviços, ali-

O setor de serviços recuperou o ritmo e segue em forte recuperação
ás, recuperou o ritmo e o emprego em níveis pré-pandemia. No setor, o crescimento anual atingiu 2,8% no primeiro trimestre, em comparação a uma média de 1,7%

nos anos anteriores à pandemia. E os indicadores apontam para um impulso continuado no segundo trimestre.
Para o Fundo, o Produto Interno Bruto (PIB) da região da

América Latina e Caribe deve crescer 3% este ano, um aumento em relação à previsão
anterior feita em abril, de 2,5%.
No entanto, a região enfrenta desafios significativos, o que

inclui o aperto financeiro global, menor crescimento da economia mundial, inflação persistente e crescentes tensões
sociais em meio crescente insegurança alimentar e energética. Esses fatores conjugados
contribuem para o rebaixamento do crescimento para 2,0%
em 2023, 0,5 ponto porcentual
abaixo do previsto em abril.
Como em outros lugares,
as pressões de preços na região provavelmente permanecerão altas por algum tempo, informa o FMI. As previsões são de inflação de 12,1%
e 8,7% para 2022 e 2023, respectivamente, as maiores taxas dos últimos 25 anos.
Isso significa que se espera
que a inflação exceda o limite superior da meta dos bancos centrais em cerca de 400
pontos-base, em média, nas
cinco maiores economias da
América Latina (Brasil, Chile,
Colômbia, México e Peru) até
o final deste ano. E ficar fora
da meta em alguns países nos
próximos anos.
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SEM MEDO

Autoridades dizem ter pouco receio de que a China
ataque avião da presidente da Câmara Americana
Agência Reuters

Agência Estado

A

utoridades americanas informaram, nesta quarta-feira, 27, que
têm pouco receio de que a
China ataque o avião da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados
Unidos, Nancy Pelosi, se ela
decidir visitar Taiwan. No entanto, o próprio Pentágono
avalia um plano de contingência, já que ela poderia pôr
em perigo sua segurança pessoal em um local onde um
acidente, um passo em falso
ou algum mal-entendido não
estão descartados.
Fontes do governo americano ouvidas pela agência Associated Press afirmam que,
caso Pelosi vá a Taiwan, o que
ainda é incerto, militares aumentariam sua movimentação de forças e ativos na região
do Indo-Pacífico. Essas mesmas fontes se recusaram a fornecer detalhes, mas disseram
que caças, navios, meios de vigilância e outros sistemas militares provavelmente serão
usados para fornecer segurança ao voo e a qualquer movimentação em terra.
Qualquer viagem ao exterior de um líder americano requer segurança adicional. No
entanto, autoridades reforça-

Por enquanto, a Casa Branca se recusa a opinar diretamente sobre o assunto
ram, nesta semana, que uma
visita de Pelosi a Taiwan - que
seria a primeira visita de uma
autoridade de alto escalão dos
EUA desde 1997 - vai além das
precauções usuais de segurança para viagens a destinos menos arriscados.
Questionado sobre as medidas militares planejadas
para proteger Pelosi no caso

de uma visita, o general norte-americano Mark Milley,
presidente do Estado-Maior
Conjunto, disse nesta quarta-feira, 27, que a discussão de
qualquer viagem específica
é prematura. Mas, acrescentou, “se há uma decisão tomada de que Pelosi ou qualquer outra pessoa viaje e foi
solicitado apoio militar, fare-

mos o que for necessário para
garantir uma condução segura de sua visita”.
A China considera a
Taiwan seu próprio território
e elevou a perspectiva de anexá-lo pela força. Os EUA mantêm relações informais e laços
de defesa com Taiwan, mesmo
que reconheça Pequim como
o governo de China.

A viagem está sendo considerada em um momento em
que a China intensificou o que
os EUA e seus aliados no Pacífico descrevem como arriscados confrontos individuais
com outros militares para fazer valer suas amplas reivindicações territoriais. Os incidentes incluíram sobrevoos perigosos que forçam outros pilotos a desviar para evitar colisões, assédio ou obstrução de
tripulações aéreas e de navios,
inclusive com lasers ofuscantes ou canhões de água.
A Casa Branca na segunda-feira se recusou a opinar
diretamente sobre o assunto, observando Pelosi não havia confirmado a viagem Mas
o presidente Joe Biden na semana passada levantou preocupações, dizendo a repórteres que os militares acham
que sua viagem é “não é uma
boa idéia agora”.
Uma viagem a Pelosi pode dificultar uma ligação já
agendada para quinta-feira entre Biden e o presidente chinês, Xi Jinping, sua primeira conversa em quatro
meses. Uma autoridade americana confirmou planos para a chamada telefônica para
a Associated Press sob a condição de anonimato antes do
anúncio formal.

TELEFONEMA

Joe Biden conversa com Xi Jinping, presidente chinês,
ante tensão sobre viagem de Nancy Pelosi a Taiwan
Agência Reuters

Agência Estado

O

s presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden,
e da China, Xi Jinping,
conversarão por telefone nesta quinta-feira, 28, pela primeira vez em quatro meses, com
uma ampla gama de questões
bilaterais e internacionais em
pauta. Mas uma possível visita a
Taiwan da presidente da Câma-

China se recusou a
criticar a ação da
Rússia, culpa os EUA
aliados por provocarem
Moscou e criticou as
sanções punitivas
impostas ao Kremlin
ra dos Representantes americana, Nancy Pelosi, está pairando
sobre a conversa, à medida que
Pequim alerta para uma resposta severa se ela viajar para a ilha
autônoma que Pequim reivindica como seu próprio território.
Nesta quarta-feira, 27, o
Ministério das Relações Exteriores da China se recusou a
comentar o telefonema presidencial. No entanto, o porta-voz Zhao Lijian reiterou as
advertências da China sobre

Joe Biden irá falar com o presidente chinês sobre vários assuntos
uma visita a Pelosi. “Se os EUA
insistirem em seguir seu próprio caminho e desafiar os resultados da China, certamente
serão recebidos com respostas
vigorosas”, disse Zhao a repórteres em uma coletiva de imprensa diária.
O gabinete de Pelosi ainda não disse quando, ou mes-

mo se, ela prosseguirá com a
visita, mas o momento é especialmente sensível em meio
ao aumento das tensões entre Pequim e Washington sobre comércio, direitos humanos e Taiwan.
Juntamente com Taiwan,
o programa nuclear da Coreia do Norte, os laços estrei-

tos de Pequim com a Rússia,
os esforços de Biden para reviver o acordo nuclear com o Irã
e o status da revisão do governo dos EUA das duras tarifas
impostas à China pelo governo do ex-presidente Donald
Trump provavelmente aparecerão nas discussões entre os
dois líderes.

Taiwan foi um tópico central durante a última ligação de
Biden e Xi em março, cerca de
três semanas depois que a Rússia lançou sua invasão da Ucrânia. A China se recusou a criticar a ação da Rússia, culpa os
EUA aliados por provocarem
Moscou e criticou as sanções
punitivas impostas ao Kremlin.
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