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Pandemia da Covid-19: São Pedro adere
ao consórcio para a compra de vacinas
"O consórcio é uma alternativa ao ritmo de entrega das doses pelo governo federal; nos unimos a outros municípios", afirma o prefeito Thiago
Divulgação

O prefeito Thiago Silva assinou nesta quarta (03) a manifestação de interesse de adesão ao consórcio público organizado pela Frente Nacional de
Prefeitos para a compra de
imunizantes para enfrentamento à pandemia. "O consórcio é
uma alternativa ao ritmo de
entrega das doses das vacinas pelo governo federal, por
isso nos unimos a outros
municípios do país em busca
de mais uma maneira de enfrentamento da Covid-19",
disse o prefeito Thiago Silva.
O objetivo do consórcio é estabelecer alternativa técnica e juridicamente segura para a aquisição
de vacinas contra a Covid-19, além
de aquisição de medicamentos,
equipamentos e outros insumos de
interesse dos municípios.
Segundo material disponibilizado pela Frente Nacional de
Prefeitos, a compra de vacinas
por meio de consórcio público
evitará a competição federativa
e confere segurança jurídica,
com ganho de escala e nego-

ciação de melhores preços, prazos e condições contratuais.
A FNP espera contar com ajuda de recursos federais para comprar as vacinas, mas não descarta
o uso de recursos dos municípios.
A adesão precisa também ser
aprovada pela Câmara Municipal que vai receber o projeto de
lei nos próximos dias.
BASE LEGAL- A ideia de
constituir um consórcio público para aquisição de vacinas,
medicamentos, insumos e equipamentos está fundamentada
na Lei nº. 11.107/2005. De acordo com o PNI (Plano Nacional
de Imunização), a obrigação de
adquirir imunizantes para a
população é do governo federal.
No entanto, diante da situação de extrema urgência em
vacinar a população para a
retomada segura das atividades e da economia, o consórcio público, amparado na segurança jurídica oferecida pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), torna-se uma possibilidade de acelerar esse processo.
Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

Prefeito Thiago Silva, de São Pedro: alternativa ao ritmo de entrega das doses
Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

O prefeito Thiago Silva, o secretário de Obras Caio Piedade e os coordenadores
Eurides Zaneti (Urbanos) e Valdemir Reinato (Rurais) estiveram no local

Serra do Querosene recebe
as novas galerias pluviais
A serra do Querosene,
trecho bastante utilizado
por produtores rurais e
para ações relacionadas ao
turismo, vai ter novas redes
de galerias pluviais após as

chuvas do início do ano terem causado grandes estragos no trecho. A rede antiga, de 1 metro de largura, foi
substituída por redes maiores,
de 1,20m e 1,50m. A 10

São Pedro tem 100%
das UTIs ocupadas
Os 10 leitos do Hospital Beneficente São Lucas, a Santa Casa de
São Pedro, destinados aos casos
graves de Covid-19 atingiram 100%
de ocupação nesta sexta (5). Criados
em abril de 2020, estes leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) são
equipados com respiradores, monitores cardíacos e outros equipamentos que garantem a manutenção da vida. Desde o dia 22 de fevereiro o hospital conta também
com o trabalho de médicos intensivistas e equipe multidisciplinar de
maneira ininterrupta. A equipe
médica é composta por intensivistas com experiência no tratamento
da Covid que atuam em hospitais
de grande porte e de referência.
Com a capacidade esgotada, caso
haja necessidade de internação, é
preciso solicitar vagas para a Central em Piracicaba, que também está
com ocupação em 100% nos dois
hospitais referência para leitos SUS.

VACINAS – Heitor e Shirley Rodrigues Tão, de carro, foram
juntos para receber a vacina. A4
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Recorde de mortes por Covid-19
e a omissão de Bolsonaro
Alexandre Padilha
O Brasil demorou 11 meses
para chegar à marca de 200 mil
vidas perdidas pela Covid-19 e menos de 50 dias para registrarmos
mais de 50 mil mortes. No último
dia 3, ultrapassamos os Estados
Unidos e assumimos a liderança
no mundo como o país que mais
registra novos casos de coronavírus por dia. Estamos batendo recordes de óbitos diários e quem ainda não percebeu que vivemos o pior
momento da pandemia, de franca
expansão, não vive no Brasil.
Como médico, acompanho diariamente o estado de saúde de pacientes com Covid-19 e o drama de
suas famílias em busca de leitos de
enfermaria e UTI. O cenário é devastador. As novas variantes da
Covid-19 transmitem mais rápido
e acometem o público mais jovem.
Não à toa, hoje todos os estados do
país apresentam mais de 70% dos
leitos de UTI ocupados.
O estado de São Paulo também registra essa média de ocupação dos leitos, tanto nos hospitais
públicos quanto nos privados. Acredito que ninguém imaginou que
um dia veríamos hospitais privados como Sírio Libanês e Albert
Einstein com fila de espera para
UTI, com 100% de ocupação. Ou
seja, com Covid-19, a pessoa pode
ter o dinheiro que tiver e mesmo
assim não vai ter uma vaga disponível em leito de UTI. Diante deste
cenário, precisamos perceber a gravidade e ouvir mais a ciência, os
médicos e profissionais da saúde e
quem defende a vida ou tragédia
humana que está em plena condução no país será maior em 2021.
Com quase 2 mil mortes diárias, ainda vemos o Presidente da
República fazendo pouco caso do
isolamento como medida de proteção, do uso de máscaras e do fechamento dos serviços não essenciais. Para ele, essas medidas são
"mimimi" e "frescura".
Sua intransigência e irresponsabilidade na aquisição de vacinas para o povo brasileiro é denunciada diariamente. Como
não ficar indignado com um
país que é referência mundial de
imunização ficar na lanterna na
compra de vacinas?
Coube ao Congresso Nacional
se unir para aliviar o sofrimento

Precisamos
perceber a
gravidade e ouvir
mais a ciência,
os médicos e
profissionais da
saúde e quem
defende a vida
da população. Desde o início da
pandemia, foram aprovadas medidas para pressionar Bolsonaro a
fazer o que é de responsabilidade
dele, mas que ele não faz. Tudo o
que o governo precisava e precisa
para abrir leitos de UTI, ampliar
testes e levar vacina para a população, o Congresso assumiu a responsabilidade e não desistiu de auxiliar os estados e municípios.
No ano passado, aprovamos a
Medida Provisória da Vida, que garante a vacinação imediata da população. Nela, o Ministério da Saúde é obrigado a prestar contas sobre compras e aplicação das vacinas com listas públicas, a permitir
a compra de vacinas já autorizadas pela Anvisa aos estados e municípios quando o Ministério da
Saúde não garantir doses, agilizar
a compra de vacinas cientificamente comprovadas seguras e apresentar um Plano Nacional de Imunização coordenado pelo Ministério
da Saúde em conjunto com estados e municípios para que as diretrizes deste plano atendam as pessoas mais vulneráveis e os trabalhadores da educação. Todas essas ações foram vetadas por
Bolsonaro esta semana. Entramos com um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que
os vetos sejam derrubados.
Bolsonaro, todos os dias, aniquila a possibilidade do Brasil de
vencer a pandemia com seu discurso mentiroso e genocida, banalizando o recorde diário de mortes
pela doença e fazendo o país ser
reconhecido mundialmente
como fracasso no combate à
Covid-19. Não faltam crimes de
responsabilidade e é preciso que
todos estejamos unidos para
fazer o que o maior representante
do país não faz: salvar vidas.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Será que será
José Palma
Os nascituros entre as décadas de 1940 e 1950, que desceram do bonde na Praça das Bandeiras, fizeram corso na Avenida
9 de Julho - aliás, você sabe o que
é corso? Que foram aos cines Paissandu, Marrocos ou Marabá,
para assistir 20.000 Léguas Submarinas, Noviça Rebelde ou El
Cid. Outros mais, que acompanharam a cadela russa laika tomar assento a bordo do Sputnik
e literalmente ir para o espaço, ou
que assistiram pela TV - em branco e preto - Neil Armstrong dar
os primeiros passos na Lua. Quem
usou o dedão, para girar o "dial
redondo" de um radinho Spica.
Quem viveu o clima de insegurança e
instabilidade mundial causadas pelas guerras da Coréia, do Vietnã, dos
Seis dias, do Yon Kippur - seguramente em algum momento pensou: o mundo vai acabar...
Tenho muito viva a lembrança da primeira vez que vivi a expectativa e o medo de ver o mundo acabar em 1959 - afinal, a primeira vez que o mundo vai acabar - a gente nunca esquece.
A geração ai de cima, deve
lembrar também dos Bancos desta época, como o Banco Irmãos
Guimarães, Banco Commercio e
Indústria, Banco da Lavoura de
Minas Gerais, Banco Novo Mundo e outros mais que a memória e
o espaço me circunscrevem.
Pois bem, tínhamos recém
mudado para o bairro da Bela
Vista, o italianíssimo e inocente
"Bixiga" - estávamos jantando
quando saiu a conversa sobre o
anunciado fim do mundo que
ocorreria dias depois.
Meu pai terminou de tomar
seu gaspacho (uma sopa espanhola feita com vegetais picados,
pão e alho), olhou para minha
mãe e falou com toda a calma que
descansava acima de seu bigode:

o mundo está
acabando e
renascendo a
cada segundo,
minuto, hora ou
dia - todo santo dia
__Já tomei todas as providências para enfrentar o fim do
mundo. Hoje encerrei minha
conta no Banco Irmãos Guimarães e abri uma outra conta no
Banco Novo Mundo.
Passaram-se os dias, meses,
anos e muitas décadas - sigo caminhando pelos caminhos da
minha vida enquanto o sol brilhar e a chuva chover.
Cá para nós, o mundo está
acabando e renascendo a cada
segundo, minuto, hora ou dia todo santo dia.
Acaba nas agressões ao
meio ambiente - não por acaso,
falamos meio ambiente - porque
já acabamos com a outra metade. Acaba asfixiado pelo egoísmo e pela ganância do capitalismo selvagem que negocia com a
Covid 19 - afinal cadáver é cadáver - independentemente da
causa mortis. Acaba nos volantes embriagados e criminosos
que matam a vida de inocentes.
Renasce na fé de homens e
mulheres como Chico Xavier e
Madre Tereza de Calcutá. Renasce na missão de homens como
Ghandi e na luta de líderes, como
Martin Luther King e Nelson
Mandela. Renasce na sabedoria
de cientistas como Albert Sabin,
Louis Kunker - que descobriu a
célula tronco. Renasce na genialidade de Albert Einstein, Thomas Edson e muitos, muitos,
muitos outros.
José Palma, idealizador
do Caminho do Sol E-mail:
palma@caminhodosol.org

Mulher, mãe, vida e terra
Aldo Nunes
Nessa segunda-feira, 8 de março é o dia consagrado a mulher. No
ano que passou, 2020, no dia 26 de
fevereiro tivemos a 1ª comunicação
do covid-19 na cidade de São Paulo
detectada em brasileiro que tendo viajado para a Itália, lá foi contaminado e o trouxe para cá. Portanto o Dia
da Mulher, ainda, foi comemorado
sem os impasses dos isolamentos que
hoje toma conta de todo país e tudo a
indicar que tão logo não irá nos deixar. Por essa razão não vamos poder
comemorar essa segunda-feira com
abraços fraternais físicos. Vamos ter
que utilizar outros sentidos, dentre os
quais os virtuais (imitação do real).
Rogo ao Grande Mestre que
promova a todos a utilização da
intuição (discernimento à primeira vista, sem barreiras) que vem
diretamente do nosso coração para
expressar o nosso amor, o nosso
respeito, a nossa admiração e acima de tudo, a energia necessária
para a nossa vida independentemente: da cor da pele, da religião
praticada, dos costumes dos povos,
da língua falada e escrita, do sexo
e sim, como seres humanos igualitários. Benditas e bem-aventuradas sejam todas as mulheres que,
especialmente às que no presente
momento, como também em todos
os momentos dá sua vida em prol
da vida de todos nós, como bem
ressaltou Hélène Bernard em seu
livro As Grandes Iniciadas - páginas
187: 'A mulher possui o poder da sagrada energia vital. Os tempos vindou-

ros trarão o conhecimento dessa
grande energia onipresente, que se
manifesta em todas as criações
imortais do talento humano'.
Convido a todos meus leitores
neste final de semana para, em cumprimento à fase vermelha, a fase mais
restritiva do plano de flexibilização
da quarentena da Covid-19, que se
iniciou zero hora desta sexta-feira,
05, e durará até zero hora de 19/03/
21, implantada pelo nosso governador do Estado de São Paulo, salvo
informação contrária de mudança
de última hora, tão acontecida que
já se tornou praxe que mais parece
sermos não pensantes, para refletirmos com mais profundidade sobre
essa pandemia que atinge o mundo:
as mulheres são as que em maior
número aqui no Brasil fazem parte
do trabalho na prestação de serviços
de saúde hospitalar e como verdadeiras heroínas estão cuidando não
só dos contaminados pela pandemia
como também dos demais internados e ainda, boa parte delas, mantendo suas famílias e cumprindo suas
obrigações do lar o que proporciona
um desgaste físico e mental além de
suas capacidades. Ressalto que os homens são em menor número, mas
não menos merecedores do nosso reconhecimento de seus trabalhos nessa área. A mulher é dotada da 'sagrada energia vital' que medeia o corpo ao espírito suavizando a evolução
da vida neste planeta Terra e, nesta
segunda-feira, 08, é uma data muito especial e reconhecedora desse ser
que Deus nos deu para formar a família humana universal e que nós

"O importante é
semear
oduzir
semear,, pr
produzir
milhões de
sorrisos de
solidariedade e
amizade"
(Cora Coralina)
homens, somente começamos a melhor entender a sua grandeza quando elas além de se dedicarem ao trabalho do lar, acumularam ainda, o
trabalhonodesenvolvimentodaindústria após as duas grandes guerras
mundiais do século 19 da era cristã.
O momento atual, quando a
tecnologia digital que nesses dez
últimos anos ultrapassou os limites da nossa capacidade física mental em velocidade, através de aparelhos virtuais imitativos do real,
sem se preocupar com a nossa necessária capacitação de seu manuseio, de sua operacionalidade dentro dos limites do necessário conhecimento do que é real e não real, ou
seja, sem colocar a mão na massa,
ignorando aquilo que é real ou
matéria prima, sem a necessária industrialização que as transformaria em algo capaz de ser útil a nossa sobrevivência neste planeta e
manutenção da nossa vida.
Aqui no Brasil, a crise industrial precedeu a pandemia do corona-vírus. Agora o conserto leva tempo e ele passa com rapidez tal qual a
da tecnologia digital e não há cam-

po suficiente para produção da matéria prima. Este final de semana
precisamos meditar com profundidade e buscarmos solução para a
crise. Fiquemos em casa, sigamos
as normas do recolhimento necessário para que possamos dar uma
freada na propagação do coronavírus. Usemos máscaras e não nos
aglomeremos. Foquemos no quaternário formado pelas palavras que
intitulam o presente artigo: Mulher,
mãe, vida e terra. A primeira, a possuidora do jeito especial de mediar
o corpo com o espírito; a segunda, a
que nos proporciona a vida; a terceira, a que todos nós almejamos e a
quarta, é onde todo corpo volta para
que a alma siga na evolução em busca de melhor vida, até que estejamos preparados para integramos a
unidade universal que é em Deus.
Para todas as mulheres a mensagem de Cora Coralina a grande
poeta de Goiás: "O importante é
semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade.
Procure sempre semear otimismo
e plantar sementes de paz e justiça.
Diga o que pensa, com esperança. Pensa no que faz, com fé. Faça o que
deve fazer, com amor". E eu cá complemento pedindo ao Grande Mestre: Ampare todas as mulheres em
suas mãos com toda delicadeza que
somente Vos sois detentor.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de Rendas aposentado. E-mail: audusconsultoria @gmail.com

A beleza negra
João Ribeiro Junior
Contam que o Brasil se degradou com o negro. Não é verdade. A
verdade histórica, e não por causa
de sua raça, mas em virtude de sua
condição de escravo, que o tornou
um ser mais doméstico, dócil, humilde comparado com o índio, que
sempre reagiu contra a escravidão.
É certo que houve rebeliões dos negros, principalmente na época do
Quilombo dos Palmares, do líder
Zumbi (em banto "nzumbi", que significa guerreiro ou líder espiritual).
Os índios nunca se conformaram
com a escravidão preferiam suicidarse. As índias, que José de Anchieta
(Cartas, Informações, Fragmentos
Históricos e Sermões, 1554-1594) chamava de "mulheres brasis", apesar
de tudo eram mais respeitadas que
as negras, e isso porque, se entregavam espontaneamente ao branco, por
curiosidade ou luxúria. E a nudez
total facilitava. Enquanto isso a escrava negra dificilmente escapava,
mesmo casada, da prostituição, a
menos que fosse velha ou horrorosa.
"A mulher branca, de posição social
dominante, nunca chegara a ser devidamente considerada em terra de
tanta mancebia", (frase do historiador Capistrano de Abreu em Capítulos da História Colonia") A possibilidade dos senhores de engenho se servirem sexualmente de escravas negras criou no período colonial uma
divisão racial do sexo. "A esposa branca era dona de casa, mãe dos filhos
dos senhores. A negra e a mulata, o
território do prazer". (Mary Del Priore e Renato Venâncio: Breve História do Brasil). Imagine-se a escrava
negra, que tinha ainda a vantagem
de ser a mais bela e atraente das mulheres do país. Os estrangeiros que

nos visitaram desde o primeiro quartel do século passado são quase unânimes em exaltar a beleza e elegância
das negras, principalmente na Bahia
e no Rio de Janeiro. Até Ida Pfeiffer
(Voyage d´une Femme Autour Du
Monde, 1874), que achou tudo feio
em nossa terra, inclusive cães e gatos, abriu, todavia, exceção para as
negras cariocas entre as quais viu
rostos bonitos e corpos esculturais.
Eduard Theodor Bösche (Quadros
Alternativos. Impressões do Brasil de
D. Pedro II) viveu no Brasil de 1825 a
1834 e confessa ter visto aqui, entre
escravas, verdadeiros tipos de beleza. Diz ele ao descrevê-las: "O andar
e o porte conservam-nas soberbas e
imponentes, mesmo quando sobre a
cabeça carregam pesados fardos".
Thomaz Bigg-Wither esteve no
Rio por volta de 1878, deixou suas
impressões, revelando-se entusiasta
das negras cariocas, que chegou a
dizer que "jamais vira em nenhuma raça europeia tão admirável simetria de formas como nessas negras, do Rio de Janeiro". Por outro
lado, uma visitante francesa, a poetisa Toussaint Samson, sentiu-se
(ou fingiu-se despeitada) talvez, por
não compreender a razão dos estrangeiros, sobretudo, ingleses, fizessem loucuras pelas negras. Para
ela, nada havia de mais debochado que "essas negras-minas do
Rio". "Eram elas - na sua opinião que envenenavam a mocidade carioca e de outras províncias "com
seus ardores africanos".
Na Bahia, desde o século XVII,
avultavam por toda a parte práticas, hoje ditas pornográficas; donas de casa, mães de família tidas e
havidas por honestas, vestiam e
enfeitavam suas escravas mais formosas, a fim de que atraíssem ho-

A esposa branca
era dona de casa,
mãe dos filhos
dos senhores. A
negra e a mulata,
o território do
prazer
mens nas ruas, tivessem relações
com eles, mediante paga, e as iaiás
participavam, sem constrangimento, dos lucros desse comércio. A prostituição negra, que tivera início nas
senzalas, espalhou-se depois por
toda parte, predominando a princípio na antiga capital da colônia, onde
havia grande número de negros, que
um visitante estrangeiro, chegou a
dizer, ao visitá-la, "que parecia uma
cidade africana (..) na África, talvez, hão haveria uma cidade tão
bem sortida de negras formosas".
Muitos viajantes, principalmente
jesuítas, consideraram a Bahia, "a
cidade mais dissoluta da colônia".
Dizem os viajantes que as jovens (adolescentes) meninas negras, se apresentavam apenas de
"camisa" (camisola branca, semitransparente) diante dos homens
e estes, por sua vez, sentavam-se à
mesa de ceroulas (cuecas).
A inglesa Maria Graham
(Journal of a Voyage to Brazil, editado em 1824, em Londres) considerava a Bahia a cidade mais suja
do mundo, onde "muitas negras e
mulatas compravam cartas de alforria por conta própria, e que havia entre elas algumas tão bonitas
que levavam homens casados a
abandonar por sua causa a própria família". Enquanto no Recife,
que dizia "o maior centro de pros-

tituição da América", o pastor francês Vicente Soler, cuja filha, Marguerite, fora violentada pelo holandês Maurício de Nassau, dizia daquela cidade, em carta datada de 8
de junho de 1636: "Recife é a nova
Sodoma, e ainda pior". Pierre Moreau, em sua Histoire dês Derniers
TroublesDuBrèsil,publicadoem1647,
observou que em Pernambuco "todos
levavam vida escandalosa: judeus, cristãos,portugueses,holandeses,ingleses,
franceses, alemães, negros, tapuias,
mulatos,mamelucosecrioulos".Etudo
isso, frisa Moreau, "sem falar em incestos e "pecados contra a natureza"
(homossexualismo). Um visitante alemão Herman Watjen, referiu-se, também à sodomia em larga escala em
Pernambuco. E ainda disse que "a
corrupção era geral perigosa e sempre impune". Em 1635, o Conselho
Político do Recife reconhecia que o
"Brasil era uma cloaca".
Para concluir esta breve pesquisa, eis o que declarou o historiador inglês Robert Southey, autor
de uma excelente História do Brasil, que "nunca vira um homem
branco em Minas Gerais, com qualquer instrumento de trabalho em
suas mãos. " E mais adiante, repete o que dissera o viajante italiano
Alessandro d`Altri: "Vero é che nel
Brasile tutto d`amoré". E isso porque a prostituição dominava nos
centros urbanos.
Até próxima viagem ao pitoresco passado brasileiro, onde as
mulheres negras e mulatas com sua
beleza dominavam o país tropical.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente de Direito
Constitucional e de História,
doutor em Educação, mestre
em Filosofia (UNICAMP)

Adote um professor
José Renato Nalini
No discurso, o professor continua a ser a profissão mais importante
do mundo. É dele que depende o amanhã. Um futuro cada vez mais incerto, pois as verdades de ontem parece
que ruíram. Tudo está líquido, como
queria Bauman, tendendo a evaporar. O que surgirá em seguida?
O inesperado está à espreita e
a futurologia converteu-se num
exercício surreal. Ninguém consegue prever o que acontecerá em
uma semana. Quanto mais ousar
um profético prognóstico para as
próximas décadas.
O que se sabe é que o mundo
mudou. Somos manipulados pela
inteligência artificial, cujos algoritmos nos conhecem melhor do que
nós mesmos. Até porque a ciência é
neutra e nossa autoimagem é falaciosa. Tendemos a nos enxergar
melhor do que os outros nos veem
e nossa honra subjetiva quase nunca vai coincidir com a honra objetiva. O que o mundo pensa de nós.
Os nativos digitais parecem ter
nascido com chip que os habilita a
desenvolto manuseio das bugigangas digitais disponíveis. Os millenials não conseguem assimilar a
cultura analógica, para eles não
somente superada, mas verdadeiramente anacrônica e necrosada.
E isso nem sempre é compreendido
por nossa geração. Aulas prelecio-

nais com a transmissão de conhecimentos muita vez desatualizados,
não convencem o jovem a permanecer atento. Daí o sucesso da estratégia TED, com a concentração de
mensagem nos dez minutos intensamente sorvidos pelos ouvintes.
O professor precisa se atualizar. Não é a melhor palavra, mas
reciclagem dá uma ideia do que precisa ser reinventado em matéria de
ensino. A utilização híbrida veio
para ficar. Conteúdo fornecido pela
internet para posterior discussão,
debate, análise e orientação, formação de uma opinião crítica do alunado, por mestres que se convençam de que não são mais eles os
detentores do conhecimento. Devem
ser indutores da curiosidade do
educando, que terá condições de
desenvolver pesquisa e chegar a
uma análise ponderada do material disponível, com a ajuda do educador. Este precisa ser uma espécie
de professor particular. Identificar
o ritmo de apreensão de cada estudante, fornecer um apoio individualizado, fazer desabrochar as potencialidades de que cada ser humano
é naturalmente dotado.
É preciso abandonar a estratégia convencional, que já era criticada há séculos por Montaigne, para
abrir espaço à ousadia e à audácia.
À experimentação. Há riscos e há
perigos. Mas tudo é melhor do que
tentar padronizar aquilo que se deve

Reciclagem dá
uma ideia do
que precisa ser
reinventado
em matéria
de ensino
oferecer no cardápio da escola.
Os estudantes de hoje já estão
insertos no mundo tecnológico.
Dominam os games, sabem o que
são apps, interessam-se por robóticas, drones, labs, conhecem o desafio de explorar o mundo real versus
o digital. Querem aprender a programar, a extrair funcionalidades e
a usar de forma híbrida a conjugação de várias das tecnologias disponíveis. Se possível, criar outras.
Realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, internet das coisas, criptografia e segurança, biometria, é algo que a juventude conhece melhor do que a imensa maioria dos professores. A convivência equilibrada entre o mundo real
e o virtual permitirá um desenvolvimento pedagógico do alunado, com
vistas à redução do perigo de mergulho irreversível numa realidade
fantasiosa e imaginativa, o que resultaria em nefasta alienação.
Há expertos nas mais modernas tecnologias que precisariam
oferecer tais ferramentas aos professores. A Universidade, as gran-

des empresas, os institutos científicos, os luminares nas mais diversas áreas deveriam adotar um professor. Há muitos docentes que têm
noção da insuficiência daquilo que
lhes foi ensinado ao tempo de sua
preparação à docência. E querem
acompanhar o vertiginoso ritmo da
Quarta Revolução Industrial.
A adoção de um docente, informal e efetiva, proverá o Brasil de um
profissional renovado, aquele imprescindível para a retomada do desenvolvimento, hoje tão distante, consideradas as prognoses extraíveis de
nossa performance educacional, comparada com a de países em situação
aparentemente análoga.
Não se espere providência governamental. Educação é algo cuja
urgência e seriedade não se adaptam ao ritual da política partidária,
ao menos em ponderável parte da
estrutura estatal preordenada a promovê-la. Quem acredita em Democracia Participativa tem o dever de
atuar para implementá-la. Desistir é
condenar algumas gerações a um
porvir caótico. Não é isso o que esperam e querem os brasileiros de bem.
José Renato Nalini, reitor da
Uniregistral, docente da Pósgraduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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KIT ALIMENT
ARES
LIMENTARES

Nova distribuição nas escolas será de segunda a quarta
Com o todo o Estado em fase vermelha, recomendações para a entrega são reforçadas: os pais ou responsáveis devem usar máscaras, respeitar distanciamento
A Prefeitura de São Pedro,
por meio da Secretaria de Educação, fará nova entrega de kits
alimentares nos dias 8,9 e 10 de
março. Pais ou responsáveis de
todos os alunos matriculados
na rede municipal de ensino
podem fazer a retirada das 8h
às 12h e das 13h às 17h.

A lista de responsáveis pode
ser conferida em https://
www.saopedro.sp.gov.br/lista-8entrega-kits-pdf
E os locais de entrega em
h t t p s : / /
www.saopedro.sp.gov.br/pontos-e-horarios-de-distribuicaopdf Com o todo o Estado em

fase vermelha, as recomendações
para a entrega são reforçadas:
os pais ou responsáveis devem
usar máscaras, respeitar o distanciamento e o horário estabelecido para as entregas.
As famílias, mesmo aquelas
que optaram por envias os filhos
para escola no primeiro bimestre,

recebem dois tipos de kits. Famílias com até 2 alunos recebem 5kg
de arroz, 1kg de feijão, 5 kg de açúcar, 900 ml de óleo, 1 kg de sal,
500 g de fubá, 400g de achocolatado, 500 g de farinha de milho,
500g de macarrão, 400g de
bolacha,400g de leite em pó e 260
g de extrato de tomate. Famílias

A PEOESP

Com explosão de casos de covid, professores
mantêm greve contra as aulas presenciais
Com a explosão de casos de
covid, com 2022 casos em 931
escolas, sendo nove em Piracicaba e dois em São Pedro, e 26
óbitos de professores da rede
pública de ensino, desde a reabertura das escolas, em 26 de
janeiro último, em assembleia
promovida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo), nesta sexta-feira, 05 de
março, a categoria decidiu manter a greve "em defesa da vida",
contra a volta das aulas presenciais. Na assembleia, coordenada pela presidenta da Apeoesp,
a deputada estadual Professora Bebel (PT), os professores
também decidiram ampliar os
movimentos em defesa da vida,
com novas manifestações na
próxima semana, inclusive com
ida ao Palácio dos Bandeirantes, até que ocorra a suspensão
total e imediata das aulas e atividades presenciais em todas as
escolas públicas.
Bebel diz que é importante que
se entenda que a Apeoesp faz esta
greve em defesa incondicional da
vida, "porque a vida é incondicional, uma vez que a vida deve ser a
prioridade". Ao mesmo tempo, diz
que as declarações feitas pelo governador João Doria e pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, de defesa da vida, "são
promessas perdidas no tempo. As

Divulgação

A deputada Professora Bebel ressalta que a greve é em defesa incondicional da vida
escolas se encontram na mesma
situação de 23 de março do ano
passado, sem nenhum calendário de reforma e adaptação nem
para a pandemia e nem para a
pós-pandemia", diz.
Diante desse quadro, a Professora Bebel enfatiza que "não podemos aceitar o retorno das aulas
presenciais sem o controle da pandemia, adequação das salas de aulas, com arejamento e claridade,
planejamento. As salas têm que ser
adequada com o número mínimo
de alunos, além da vacinação, uma
vez que só álcool em gel e másca-

ras não resolvem, apesar de, claro,
serem atributos fundamentais. Por
isso, a Apeoesp está em greve em
defesa da vida, pela sua vida, pela
vida dos professores, dos alunos,
dos profissionais da educação e da
sociedade, até porque as escolas são
espaços de aglomeração e isso irá
ampliar ainda mais os casos de pandemia. O que eles (Doria e Rossieli)
esperam, uma vez que até os secretários estaduais de Saúde são contra as aulas presenciais, até a título
de reduzir o número de leitos a serem usados nos hospitais. Vamos
continuar em defesa da vida", re-

força. Para a presidenta da
Apeoesp, ao manter escolas
abertas e dizer que ela deve
atender aqueles "que mais precisam", o secretário da Educação Rossieli está colocando em
perigo os mais vulneráveis,
quando deveria, sim, assegurar
auxílio emergencial e segurança alimentar aos estudantes,
com distribuição de cestas básicas às famílias, além de fornecer às crianças e jovens meios para se manterem em aulas
remotas. Isto é defender a vida
e não promover a morte.

P ARCERIA

Charqueada abre as portas para o SENAI
Maior complexo privado de
educação profissional da América
Latina, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI)
está retomando as conversas com
a Prefeitura de Charqueada. O
prefeito Rodrigo Arruda (DEM)
recebeu esta semana representantes do órgão para dar início as parcerias que visam capacitar a
mão de obra no município.
"Há setores da nossa economia que precisamos qualificar melhor a mão de obra. Só aprende
quem tem acesso às escolas de formação e nosso intuito é ser esta
ponte entre o cidadão e o SENAI.
Se queremos uma cidade com
mais indústrias e oferta de emprego, também é preciso qualificar os charqueadenses e tenho
certeza que isso será um diferencial enorme", destacou o prefeito.
As futuras parcerias entre a
prefeitura e o SENAI devem abrir
novo leque de oportunidades profissionais. Já na próxima semana,
o SENAI - na pessoa do Sr. Marcos
- vai agendar visitas técnicas em
locais para possível instalação de
carretas que oferecem capacitação
e cursos. Charqueada também re-

CLUBE

DE

Divulgação

Prefeito Rodrigo Arruda (DEM) recebeu esta semana representantes do órgão para dar início as parcerias

ceberá as escolas móveis do SENAI
com tecnologia moderna e docente
capacitados em diversas áreas.
O SENAI - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é
um dos cinco maiores complexos
de educação profissional do mun-

do e o maior da América Latina.
Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria
brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pósgraduação tecnológica. Desde
sua criação, em 1942, já formou

mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria. O SENAI está presente
em mais de 2 mil municípios
brasileiros e oferece cursos
em todos os níveis da educação profissional e tecnológica.

TIRO

Charqueada sedia treinamento do BAEP
Na última quinta-feira (4),
mais de 50 militares dos batalhões
de São José dos Campos, Santos e
Piracicaba, e também dois homens
da Força Aérea Brasileira (AFAPirassununga), estiveram no Clube de Tiro de Charqueada para um
treinamento especial.
O prefeito Rodrigo Arruda fez
questão de estar presente e saudar
todos os militares. Ele foi recebido pelo presidente e vice-presidente do clube, Jefferson e Marcos
Galhendi, respectivamente.
Na oportunidade Rodrigo
pôde conversar com os comandantes dos batalhões, comentou sobre
a honra em Charqueada poder alocar um Clube de Tiro tão bem estruturado e preparado e assim
poder receber treinamento de

alto nível. "Agradeço a vocês
por tudo o que fazem para garantir a segurança da nossa
população", disse Arruda, que
participou nesta sexta-feira (5) da
entrega dos certificados.
O treinamento durou dias e,
segundo a presidência, outros treinamentos estão para acontecer ao
longo do ano. "Não existe na região um clube de tiro tão bem
preparado como este, e por isso
somos muito procurados pela
Polícia Militar para a realização
desses treinamentos. Receber o
BAEP (Batalhão da Policia Militar do Estado de São Paulo)
em nosso clube é questão de orgulho para nós e também para
Charqueada", declarou o vicepresidente Marcos Galhendi.

Divulgação

Mais de 50 militares participaram de treinamentos no
Clube de Tiro de Charqueada; prefeito Rodrigo Arruda fez questão de saudar o grupo

com mais de 2 alunos recebem 10
kg de arroz, 2 kg de feijão, 5 kg de
açúcar, 1,8 l de óleo, 1 kg de sal, 500 g
de fubá, 400g de achocolatado, 500 g
de farinha de milho, 1kg de macarrão,
800g de bolacha, 800 g de leite em pó
e 260 g de extrato de tomate.
AULAS SUSPENSAS Com a fase vermelha que entra

em vigor no sábado, as aulas
presenciais em toda a rede municipal de ensino estão suspensas a partir do dia 8 de março
até pelo menos o dia 19.
As atividades pedagógicas
podem ser acessadas pelo site da
Secretaria de Educação:
smesaopedro.com

"In Extremis"

“No jardim de um mosteiro”
Cecílio Elias Netto
“

I

n extremis”, convenço-me, enfim,
de a explicação estar no indefinível
imenso amor de meus
pais, um pelo outro.
Não há como descrevê-lo. Pelo menos,
nós, filhos, nunca conseguimos
traduzi-lo em palavras. Conhecemo-lo, porém. Vivenciamo-lo.
Veio-me, disso, a inabalável certeza de ser, a Vida, um presente, bênção e dom imperdíveis.
Logo, tesouro a ser preservado
até o último suspiro.
Nunca, por isso, entendi o
viver como penitência, vale de
lágrimas, passagem de um para
outro mundo. Não, nunca aceitei ser, a Vida, um estágio
após o qual eu seria julgado e,
então, destinado a céu, inferno
ou purgatório. Nascer foi meu
presente. Cabe a mim decidir o
que fazer com ele.
Céus, infernos, purgatórios
– vivíamo-los na casa de meus
pais, na aventura do cotidiano.
Havia o milagre do amor em todas as ocasiões: nas mortes, na
pobreza que chegou, nas doenças, na penúria, na falta de pão.
Quanto mais grave a carência,
mais os meus pais criavam mágicas de amor. Se, num almoço,
houvesse apenas arroz com mortadela, minha mãe transformava-os num banquete. Aquele tão
pouco, tornava-se, então, abundância de festa.
Nasci, engatinhei, dei os primeiros passinhos de bebê, entrei
na infância, na adolescência – ao
som de Chopin, Beethoven, Mozart, Bach, Brahms, dos grandes
mestres. De músicas, uma delas, no entanto, de tal forma penetrou-me n´alma que me despertou encantamentos: “No jardim de um mosteiro”. O autor:
Ketelby. Conheci o divino no
humano. Era possível, pois, reencontrar Paraíso Perdido.
Há, porém, um segredo: o
Paraíso é construção humana
pessoal. Nunca, pois, arquitetura
global. O Paraíso é tribal. Eu, com
os meus próximos, com quem tenho proximidade, família, amigos. Na história da humanidade,
cada um há que tecer a sua história pessoal. E, no somatório coletivo, preservar a identidade própria. Pertencer às instituições,
mas não ser delas.
Hoje, “in extremis”, esforçome, ainda, para reciclar-me. Há
cerca de 40 anos, ao vender meu

jornal, prometi-me ser
jardineiro. Mas sem
menosprezar toda uma
experiência de mundo e
de vida que possa contribuir com a comunidade. Preparei-me, cuidadosamente, construindo o meu canteiro espiritual e o jardim físico. Busco, cada vez mais, cultivar
belezas. E quero engravidar-me
espiritualmente delas. No entanto – agoniado por misérias de um
Brasil levado ao caos – sou chamado, ainda como jornalista, a
ir em busca de reações contra
saúva, parasitas. Pois – além de
plantar, semear – é preciso podar, varrer. Serei tolo se, reencontrando o Paraíso, voltar a perdêlo. Jardineiro cuida.

Do meu jardim e
no meu blog: www.
c e c i l i o . b l o g . b r.
Fico na
encruzilhada,
à disposição
Permito, agora confidenciar a meu eventual leitor.
Mesmo no meu jardim de
mosteiro, tenho que participar.
“Nenhum homem é uma ilha”.
No universo digital, é meu dever – como jornalista e escritor – marchar com a História.
Durante 50 anos, mantive
uma coluna diária em jornais
impressos: o Bom Dia. Chegou
a hora de, agora, fazê-lo digitalmente. Um simples conversar comigo mesmo e com
quem me der a honra de perceber-me a seu lado.
A partir de amanhã, 3 de
março, lançarei o meu blog no
universo da internet. Pretendo
seja o diário de um jornalista idoso que, na encruzilhada, está à
disposição para informar sobre
opções de caminhos. Informar,
jamais orientar. O peregrino idoso conhece os que devem ser evitados, por inúteis. E os – ainda
que poucos – mais generosos
para ser percorridos. Sugerir,
apenas sugerir. É, ainda, meu
dever. Tentarei fazê-lo. Do meu
jardim e no meu blog:
www.cecilio.blog.br. Fico na encruzilhada, à disposição.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br)

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 6 de março de 2021

A4

BARREIRO RICO

Consórcio PCJ auxilia na recuperação da APA
Segundo a Fundação Florestal, a APA Barreiro Rico pode ser considerada a "Arca de Noé da Biodiversidade" no interior paulista
Consórcio PCJ firmou parceria com a Fundação Florestal no
auxílio para a recuperação da APA
(Área de Proteção Ambiental) Barreiro Rico, que abrange quatro
municípios: Anhembi, Santa Maria da Serra, Piracicaba e Botucatu, no interior do Estado de São
Paulo. A área é considerada estratégica por abrigar vasto conteúdo
histórico e riqueza de fauna e flora. Pelo projeto, que se iniciou no
último ano, o Consórcio PCJ irá
doar 20 mil mudas de árvores nativas até o final de 2021, por meio
do viveiro municipal de Piracicaba, parceiro do Programa de Proteção aos Mananciais da entidade.
Segundo a Fundação Florestal, a APA Barreiro Rico pode ser
considerada a "Arca de Noé da Biodiversidade" no interior paulista.
No entanto, a região vem sofrendo
nos últimos anos com a incidência
de incêndios florestais, impactando a biodiversidade e as áreas com
atividades agrícolas, silvícolas e
pecuárias. Diante desse cenário, em

2018, a Fundação Florestal elaborou o Plano Integrado de Conservação da Biodiversidade, envolvendo todos os atores regionais, instituições governamentais e não governamentais.
As medidas adotadas desde
então auxiliaram muito nas ações
de prevenção de combate de incêndios na zona rural nos anos de 2019
e 2020, e em 2021 já estão ocorrendo ações para que seja garantido
mais um ano sem incêndios nas florestas regionais. O objetivo é envolver ainda mais a participação dos
atores regionais nessa prevenção e
proteção dos remanescentes florestais, ao mesmo tempo em que se
evita prejuízos econômicos aos proprietários rurais.
Nesse sentido, dentro do contexto de elaboração do Plano Integrado de Conservação da Biodiversidade, o enfoque principal está vinculado ao desenvolvimento do Plano de Manejo da Bordadura Florestal na região do Barreiro Rico,
tendo como principais objetivos: a

prevenção e minimização de incêndios florestais (através da realização de aceiros e manejo de cipós) e
a restauração florestal. "E como
parte integrante deste processo, o
desenvolvimento de uma parceira
de doações de mudas com o Consórcio PCJ e a Prefeitura de Piracicaba (Viveiro-Sedema) está sendo muito valiosa, dando dinâmica ao processo de restauração ecológica na região, abrangendo plantios das áreas de bordadura, clareiras, enriquecimentos de subbosque, nucleações, plantios em
APPs e conexões de fragmentos,
aumentando as áreas florestais, o
fluxo gênico entre espécies e refletindo positivamente na conservação da biodiversidade", diz em
nota a Fundação Florestal.
Serão plantadas mudas nativas de espécies que forneçam alimentos para os primatas e fauna
em geral, como Ingá, Mutambo,
Jenipapo, Pitanga, Copaíba, Jatobá, Paineira, Ipê, entre outras. Serão atendidas pelo projeto as pro-

priedades rurais localizadas na região de: São Francisco, Bacury,
Águas das Pedras, Santa Maria,
Nova Prainha, Itaquerê, além dos
plantios na Estação Ecológica do
Barreiro Rico.
Para o assessor técnico do
Consórcio PCJ e um dos coordenadores do Programa de Proteção aos
Mananciais da entidade, Flávio
Forti Stenico, a ação é mais um passo não somente de recuperação florestal, mas de sensibilização sobre
a importância das matas. "A parceria envolvendo a Fundação Florestal, Viveiro de Piracicaba e Consórcio PCJ vai muito além do que
os importantes plantios de recuperação dessa área, é mais um passo
para mostrarmos à sociedade os
impactos dessas ações ao meio ambiente e na qualidade da água que
chega até às residências das pessoas, pois, água de qualidade começa
com a preservação de nossos remanescentes florestais", comenta.
A parceria também é destacada pelo Gestor da APA Barreiro Rico

e Estância Ecológica Barreiro Rico,
João Marcelo Elias, já que a doação das mudas tem contribuído
significativamente com os trabalhos de recuperação florestal que
estão sendo desenvolvidos. "Estamos caminhando, de mãos dadas
com importantes parceiros, diante
de um processo de "renascimento
ecológico" e cuidados especiais com
a biodiversidade e os recursos naturais, buscando um modelo de
sustentabilidade no território, que
possa garantir a melhoria da qualidade de vida da população, dos
recursos florestais e hídricos da
região", analisa.
APA Barreiro Rico Como já
mencionado, a APA Barreiro Rico
está presente em quatro municípios paulistas (Anhembi, Santa Maria da Serra, Piracicaba e Botucatu). Na sua composição florística,
temos trechos de Florestas Secundárias Tardias e Climácicas, com
ícones da flora brasileira como;
Jatobá, Guarantã, Copaíba, Peroba Rosa, Peroba Poca, Guaritá, Pau

marfim, Pau d´alho, Paineira, Angico, Canjarana, Canela, atingindo
alturas superiores a 20 metros,
além das palmeiras Jerivá e Juçara que fornecem frutos para toda
fauna. Esses fragmentos florestais
oferecem abrigo, refúgio e alimentos para uma longa lista de mamíferos, abrangendo mais de
80% da fauna (médio e grande
porte) existentes nos biomas
paulistas, e o grande diferencial de preservação é a presença
de 05 espécies de primatas, entre eles o Muriqui-do-sul, o
maior macaco das Américas, também conhecido como macaco "hyppie", e os não menos ilustres, Macaco Bugiu, Macaco Prego, Sagui
da Serra Escuro e o Sauá. Além disso, foram catalogadas mais de 270
espécies de aves e dezenas de
espécies de répteis e insetos; tornando se assim um importante reduto da conservação da biodiversidade no Estado de São Paulo,
com grande potencial para as
atividades de ecoturismo.
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393 pessoas são vacinadas contra coronavírus
Foram aplicadas 320 primeiras doses; 73 pessoas receberam a segunda dose do imunizante; dia 1º, começou a faixa etária de 80 a 84 anos
No dia de maior número de
vacinas aplicadas em São Pedro,
393 pessoas receberam a imunização. Deste total, 320 referem-se à
primeira dose do imunizante e outras 73 pessoas à segunda. No dia
1º de março começou a vacinação

para a faixa etária de 80 a 84 anos
e nesta terça-feira podem ser vacinados idosos de 77 a 79 anos.
Como a demanda de público apto a receber a vacina aumentou, a Secretaria de Saúde
reforçou a equipe de funcioná-

rios que fazem a aplicação e começou a vacinação por volta das
14h, uma hora e meia antes do
previsto. A vacinação para a
faixa etária de 80 a 84 anos e a
partir de terça-feira, de 77 a 79
anos, foi planejada de acordo

com o número de doses disponibilizadas para o município.
No total, São Pedro recebeu
820 doses que serão aplicadas até sexta-feira na Umis,
sempre das 15h30 às 19h.
Nesta terça-feira também se-

rão vacinados os moradores
da Casa dos Velhinhos, que vão
receber a segunda dose. Um
equipe de saúde irá até o local
para fazer a imunização.
Entre os vacinados na segunda-feira estão Eleonora Frei-

tas, de 84 anos. "Estou mais
tranqüila agora", disse. Yolanda Messias, 83 também foi imunizada, assim como o casal Heitor Rodrigues Tão, de 84 anos e
Shirley Rodrigues Tão, de 81. A
sensação comum é de alívio.
Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

Yolanda Messias, 83, foi vacinada nesta segunda-feira

Eleonora Freitas, 84, recebe a vacina

T ERCEIRA I DADE

M OÇÃO

Assembleia define diretoria provisória do Centro Vereadores pedem redução
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro, Águas de São
Pedro, Saltinho e Região participou
de uma Assembleia Geral no Centro
de Convenções da Terceira Idade de
São Pedro na tarde do dia 19. Mantendo a distância permitida devido a pandemia, deu-se início a reunião, com
a abertura feita pela então presidente, Geny Zenti Garcia.
A assembleia que teve como
pauta a instituição de administração provisória da diretoria do Centro de Convivência da Terceira Idade, aprovação da responsabilidade
da diretoria provisória para reformar e adequar o estatuto social e
chamar os associados para as novas eleições para a composição da
diretoria definitiva, foi aprovada
por todos presentes na assembleia.
A presidente Centro de Convivência da Terceira Idade, Geny
Zenti Garcia, mencionou a importância deste centro para os idosos
do município e que durante anos
lutou com afinco para que não encerrassem as atividades, mesmo
diante dos furtos e atos de vandalismo acometidos no prédio. "Eu
amo a terceira idade. Todo sacrifício que eu e a minha equipe fize-

mos, foi tudo por água abaixo. O
que restou? O imóvel, o patrimônio
e o nome", disse Geny que apresentou também a relação de pertences
roubados, entre eles sofás, troféus
esportivos, computador, microfone, utensílios de cozinha, aparelhos
telefônicos, caixa de som, 272 cadeiras e 77 mesas. Fundada há 38
anos e há quatro desativado, o Centro de Convenções da Terceira Idade de São Pedro está sendo remodelado para voltar o seu funcionamento. Assumindo o trabalho, para
tornar realidade, Maria José da
Silva acompanhada da diretoria do
Sindicato dos Municipais estará
como presidente na composição da
diretoria provisória, aprovada pela
assembleia.
Com a parceria do Sindicato
dos Municipais, será possível reativar o Centro de Convenções da Terceira idade com novos moldes. "A
Maria José me disse, 'dona Geny
não vou deixar a terceira idade acabar'. E foi assim que nasceu então
essa parceria, mas esta parceria precisa de força e pra que ela conseguisse retomar, tivemos que fazer
um contrato de comodato, registrado em cartório, para iniciar a
reforma", desabafou Geny.

Diante da parceria, a dirigente
sindical Maria José, destacou durante a assembleia as reformas que vem
realizando no prédio e apresentou o
balanço da benfeitoria. "Convido a
todos para conhecerem o que está
sendo feito e remodelado para atender vocês. Estamos pensando em
cada detalhe com muito carinho e
gratidão pela oportunidade de atender uma categoria que deve ser valorizada pelo município e que esta entidade, não medirá esforços para retomar as atividades dos idosos", salientou. Os idosos conferiram as reformas da estrutura do prédio, como
troca do taco por pisos, pintura das

salas, troca de calhas, que para isso,
foi contratado pedreiro e pintor.
Também a parte elétrica/rede, instalação de internet, com novos equipamentos, dentre outros serviços.
Estiveram presentes a diretora Maria José da Silva, da sub sede
de São Pedro, o presidente do Sindicato dos Municipais, José Valdir
Sgrigneiro, o vice presidente, Alexandre Pereira e os diretores, Sérgio Luiz de Souza, Moises Leite,
Solange Castel e Petrônio Luiz Pereira. Os advogados do departamento jurídico da entidade também participaram: Roberto Ferreira e Leandro Guedes.

de ICMS sobre combustíveis
A Câmara Municipal de São
Pedro aprovou por unanimidade a
Moção de Apelo nº 5/2021 ao governador João Dória para que acate
a recomendação do presidente Jair
Bolsonaro em relação à redução do
ICMS sobre os combustíveis. O pedido
é de autoria do vereador Luiz Melado
(Avante) e foi votado na segunda-feira
(1º), na 3ª Sessão Ordinária.
O texto explica que o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) é cobrado sobre o
preço final do combustível na bom-

ba, fazendo com que a arrecadação por litro sofra variações. A taxa,
segundo a moção, é definida pelos
governos estaduais.
Tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro, no último
dia 5 de fevereiro, defendeu
mudanças na legislação para
tentar reduzir o preço dos combustíveis nos estados, a moção
de apelo pede ao governador
João Dória que acate a recomendação e viabilize a redução do
ICMS no Estado de São Paulo.
Divulgação

Diretoria Provisória da Terceira Idade
Presidente: Maria Jose da Silva,
Vice- Presidente: José Osmir Bertazzonni,
1º Secretario: Jose Alexandre Pereira
2º Secretario: Idevaldo Prata,
Tesoureiro: Sergio Luiz de Souza,
Suplente Tesoureiro: Geny Zente Garcia.
Diretor Social: Cecilia Aparecida Ghirotti,
Diretor de Comunicação: Gilberto Nistico
Conselho fiscal: Paula Andreia Claudino
Conselho fiscal: Clara Aparecida Baltieri Genari.
Suplente Conselho fiscal: Gastão Benediht.
Suplente Conselho fiscal: Amauri Pinto de Carvalho
Suplente Conselho fiscal: Maisa Rodrigues Guimarães de Oliveira.

O pedido é de autoria do vereador Luiz Melado (Avante) e foi
votado na segunda-feira (1º)
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FALECIMENTOS
SRA.DIRCE
MARCHESONI FONSECA
Faleceu no adia 26/02 na cidade de São Pedro aos 91 anos
de idade e era viúva do Sr.José
da Silva Fonseca .Era filha dos
finados Sr.adolfo Marchesoni e
da Sra.Joana Melotto.Deixa os
filhos:Manuel Antonio ,Silvia Lucia e Antonia Aparecida.Deixa
netos e demais parentes .O
seu sepultamento deu se dia
26/02 as 17:30 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus seguindo
para o Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
SR.SERGIO EDUARDO
VERRENGIA
Faleceu no dia 26/02 na cidade de Piracicaba aos 66 anos
de idade e era casado com a
Sra.Maria Eugênia de Azevedo
Centini Verrengia.Era filho dos
finados Sr.Antonio Verrengia e
da Sra.Teresinha Franzin Verrengia. Deixa os filhos: Marcelo e Maria Claudia ,Eduardo (falecido). Deixa netos e demais parentes. O seu sepultamento deu se dia 27/02 ás
16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro
onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.CELSO LUIS PIZOLATO
Faleceu no dia 27/02 na cidade de São Pedro aos 60 anos
de idade.Era filho dos finados
Sr.Eugenio Pizolato e da Sra
Jandira Grossi Pizolato. Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes. O seu sepultamento deu se dia 28/02 ás
10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus seguindo para o
Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM: EVANER APARECIDO GUEDES DOS SANTOS
Faleceu no dia 28/02 na cidade de São Pedro aos 26 anos
de idade.Era filho do
Sr.Edinaldo Guedes de Souza
e da Sra.Ana Izabel dos Santos. Deixa irmãos, sobrinhos e
demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 02/03 ás
09:00 hs saindo a urna mortuária do salão principal da Igreja Missão no Deserto seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ AUGUSTO
MOMESSO
Faleceu no dia 01/03 na cidade de São Paulo, aos 72 anos
de idade e era filho dos finados
Sr. Sebastião Momesso e da
Sra. Maria Irene Teixeira Momesso. Deixa os filhos: Flávio,
Denise e André. Deixa netos,
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 02/03

ás 13:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus seguindo para o
Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SUELI
APARECIDA GEREMIAS
Faleceu no dia 03/03 na cidade de São Pedro, aos 51 anos
de idade e era filha do finado
Sr. Antônio Geremias e da
Sra. Alzira Pires Geremias.
Deixa demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se dia 03/03 ás 17:00 hs
no Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ANTINO
MADALENO SAIA
Faleceu no dia 03/03 na cidade de São Pedro aos 62 anos
de idade. Era filho do finado
Sr. José Saia e da Sra. Aparecida Gaona Saia.Deixa os
filhos: Jenifer, Raquel, Ezequiel, Rafaela, Ana Julia e Kerolyn. Deixa netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu se dia 03/03 ás
15:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SR.AGEU MARCELINO
DE CAMPOS
Faleceu no dia 03/03 na cidade de Piracicaba aos 66 anos
de idade e era casado com a
Sra.Enriqueta Maria Prega de
Campos. Era filho dos finados
Sr.Benedito Marcelino de
Campos e da Sra.Maria de
Lurdes Conceição Campos.
Deixa os filhos: Lucia Helena,
Gesuel, Josué, João Luis e
Solange (falecida). Deixa netos e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a
cidade de Santa Maria da Serra e o seu sepultamento deu
se dia 03/03 ás 17:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Santa Maria
da Serra seguindo para o Cemitério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo da
família .9GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.LUIZ JUAREZ NAVE
Faleceu no dia 04/03 na cidade de Piracicaba aos 77 anos
de idade e era casado com a
Sra.Joana Maria Buerato Nave
.Era filho dos finados Sr.João
Nave e da Sra.Filicia Guerreiro Nave .Deixa os filhos :Luiz
Juarez Nave Filho ,Camila Burato Nave da Silva casada com
Sergio da Silva Nave e Luiz Fernando Burato Nave casado com
Ana Carolina de Abreu Lima
Baptistela .Deixa netos demais parentes e amigos .O
seu corpo foi transladado para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 04/03
ás 16:30 hs no Cemitério Municipal de SãoPedroondefoiinumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

Oportunidades vagas de emprego
Data: 08/03 - SINE PAT São Pedro
==========================================================

VAGAS COM EXIGÊNCIA
DE EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA
DE TRABALHO:
*Auxiliar de produção CBO7842-05 (salário
R$1.100,00)
*Técnico em segurança do trabalho
CBO3516-05 (salário R$1.400,00 + benefícios).
Vagas sem exigência de experiência na
Carteira de Trabalho:
* Estagiário cursando Engenharia Ambiental ou Administração (bolsa auxílio R$1.100,00).
Para se candidatar, basta enviar os documentos abaixo
no e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br.Por favor, leia todos
os requisitos exigidos pela vaga. Os documentos deverão
ser anexados em um único e-mail.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
FABIANO DANGER PEREIRA BRANCO, estado civil
solteiro, profissão assistente administrativo, nascido em
Santa Maria da Serra, SP, no dia dezesseis de abril de mil
novecentos e oitenta (16/04/1980), residente e domiciliado
na Avenida Pousada das Garças, 05, Novo Horizonte, São
Pedro, SP, filho de SEBASTIÃO MARIO PEREIRA BRANCO e de CLARETE REGINA ZAMBÃO PEREIRA BRANCO.
SHEILA RENATA BRAGAGNOLO, estado civil solteira, profissão
secretária, nascida em São Pedro, SP, no dia três de janeiro de
mil novecentos e setenta e sete (03/01/1977), residente e domiciliada na Avenida Pousada das Garças, 05, Novo Horizonte,
São Pedro, SP, filha de SERGIO BRAGAGNOLO e de MARIA EUNICE MARTINS BRAGAGNOLO.
JOÃO VICTOR OLIVEIRA LEMOS, estado civil solteiro, profissão vigilante noturno, nascido em Santana do Ipanema,
AL, no dia cinco de março de dois mil e um (05/03/2001),
residente e domiciliado na Rua Yole Feltrin Oscar, 135,
Nova São Pedro B, São Pedro, SP, filho de ADILSON
LEMOS RIBEIRO e de SILVÂNIARODRIGUES OLIVEIRA. ELEN
CRISTINA VIEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão
agricultora, nascida em Santana do Ipanema, AL, no dia treze de
agosto de dois mil (13/08/2000), residente e domiciliada no Povoado Moita dos Pulças, Zona Rural, Poço das Trincheiras, AL,
filha de ERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e de EDIVÂNIA VIEIRA RODRIGUES.
Cartório de Registro Civil Rua Patrício Miguel Carreta, nº 704,
Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19) 3481.5310
WhatsApp +55 19 3481-5310

Foto tipo selfie do RG e CPF (foto deverá ser tirada com
o documento ao lado do rosto)
Foto da Carteira de Trabalho (Física ou Digital) que
comprove a experiência profissional (caso a vaga exija
experiência comprovada em Carteira).
Currículo atualizado.
Foto do Histórico Escolar que comprove a escolaridade
(caso a vaga exija). Caso não possua, acesse o site da
Secretaria da Educação da cidade que estudou e verifique
se seu Histórico Escolar está disponível. Atenção: não
serão encaminhados os candidatos que não
apresentarem este documento.
Foto do curso (caso a vaga exija)
Foto da CNH dentro da validade (caso a vaga exija).

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:

Não será realizado o encaminhamento na falta de um dos
documentos ou fotos ilegíveis.

2021, às 09h00, na Secretaria Municipal de Turismo,
sito a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pe-

Se estiver recebendo seguro desemprego, as parcelas
serão temporariamente suspensas e só voltará a receber
se for reprovado(a) na entrevista (terá que aguardar a
empresa informar ao SINE PAT SÃO PEDRO o resultado
final do processo seletivo). Se faltar na entrevista ou
recusar a vaga, as parcelas serão canceladas.
As mensagens serão respondidas por ordem de
recebimento.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 07/2021 - Processo: 187/2021
- Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de Equipamento para Demarcação Viária montado
em veículo próprio. Início da Sessão Pública: 18/03/

dro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das
08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoespublicas .São Pedro, 05 de março de 2021. Thiago Silverio da Silva - Prefeito Municipal

O aplicativo SINE Fácil continua funcionando normalmente.
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Está publicação custou R$ 472,00 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 02/2021 - Processo nº 349/
2021 - Objeto: Contratação de empresa para Obras
de implantação de rede e iluminação pública na Avenida Imigrantes, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e materiais. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia
23/03/2021. O início da abertura dos envelopes será
às 14h30 do dia 23/03/2021, na Sala de Abertura de
Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta
cidade. O edital completo encontra-se à disposição
no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro, 05 de março de 2021. Thiago
Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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ALUGO APTO
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------ALUGA-SE
Apartamento mobiliado 2dorm.
Piscina salão de festa mais dependência em Águas de São Pedro,
valor R$ 750,00 tratar (11) 2203-1897
ou (11) 9.8114-1748 após as 11hs.
------------------------------------------VENDO OU TROCO CASA
Em Charqueada por terreno ou
chácara em São Pedro. Tratar:
(19) 9.9949-6148.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Apto em Sto Andre s/cond, ótima
localização por casa em Águas
de São Pedro. (19) 9.8393-2801.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Apartamento em Piracicaba por
imóvel em São Pedro. Tratar
(19) 9.9665-8116.
------------------------------------------VENDO
CASA NA PLANTA EM CONDOMÍNIO FECHADO Próximo a Águas
de São Pedro 450m² de terreno e
70m² de construção. R$
275.000,00 - aceita financiamento.
Informações pelo Tel.: 19-34822613 ou WhatsApp 19 99991-3605.
------------------------------------------CASA- BOTÂNICO ''I'' SÃO PEDRO
Vendo/troco com imóvel em Piracicaba ou santos bairro nobre
3 quarteirões do centro 3 dorm. 2
suites, sala dupal,cozinha balcão
entrada vários carros. Vale 550 mil
ou mais, em base de troca, aceito
proposta por valor mais baixo dependendo do estado do imóvel variável de 470 a 550,mil negocio a
combinar, tr. Cel. 19 988904298.
------------------------------------------VENDO
Terreno com 253m² - em Águas
de São Pedro R$ 78.000,00 a
vista ou Pequena Entrada e o
restante em 48 Pagamentos. Informações pelo Tel.: 19-3482-2613
ou WhatsApp 19 99991-3605.
------------------------------------------VENDO
Chácara próxima a Águas de São
Pedro. 1.000 m² - Com escritura Facilita o pagamento R$ 60.000,00
- ACEITA CARRO e Parcelamento.
Informações pelo Tel.: 19-34822613 ou WhatsApp 19 99991-3605.
------------------------------------------ALUGA
APTO 03 Dorms. e 01 vaga de garagem. R$ 1.380,00 - incluso condomínio. Informações pelo Tel.: 19-34822613 ou WhatsApp 19 99991-3605.

VENDO OU TROCO
Mazda 626 ano 98 R$ 7.200,00
Tel. (19) 9.9399-3880.
------------------------------------------VENDO
Fusca 72 vermelho banco de
couro telefone (19) 99754-7241.
------------------------------------------VENDO
Logan 2011 completo, cel
9.9192-6862 - 3481-1357
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Fox 1.0 2005 Flex completo, ar,
direção mecânica, vidro e trava
elétrica, cor preta, rodas liga leve
acabo de fazer o cabeçote carro
bem econômico Tel.: (19)
9.9986-3580. Falar com Osvaldo preço a combinar.

VENDO OU TROCO
Palio 2001, 1.0, gasolina, 4
pneus novos, 2 portas, cor vermelha, tudo em ordem, só a pintura está queimada, valor R$
6.500 Tel.: (19) 9.9986-3580.
Falar com Osvaldo.

INSTRUMENTOS MUSICAIS
e acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e troca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------APARELHAGENS DE
som, profissionais e residenciais, usados, compra, vende, troca e loca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.
------------------------------------------GRAVAÇÕES DE
fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
MP3 e VHS p/ DVD. F. (19) 34832136.
------------------------------------------ALTO-FALANTES,
profissionais, residenciais e automotivos; conserta, compra, vende ou troca. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VD PRATELEIRA
p/ armazenar 1.800 cd's. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------CAIXAS DE
som, profissional ou residencial, conserta, compra, vende, troca ou loca. Ficha Som Usados.
F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO TVs
usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO ÓRGÃO
Minami MDX15, série ouro, com banqueta, ótimo estado. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------COMPRO
Violão usado - Ficha Som (19)
3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
------------------------------------------COMPRO
Óleo de cozinha (reciclo) acima
de 30 litros, pago R$ 2,00 o litro.
(19) 9.9747-0381 Adilson.
------------------------------------------VENDO
Piscina Bel-life 11mil litros, completa na caixa, lacrada, filtro lona
chão e capa (19) 9.9736-2029.
------------------------------------------VENDO
Janela com grade e vidro 1 x 1,5
mts. Tratar (19) 9.9658-6169 Meire.

OFEREÇO
Para trabalhar: Serviço gerais, Camareira, Passadeira, Balconista
em Geral, Limpeza de Casa completa ou por ambiente, repositora
de loja ou mercado, organização
de guarda-roupa, garagem. Tenho
referencias (19) 3481-5526 / (19)
9.9793-3730 Ero.
------------------------------------------OFEREÇO-ME
Como cuidadora de idosos com
referencia. (19) 9.9952-5798.
------------------------------------------ESCOLA TIA LENINHA
Admite-se professor(a) de matemática com licenciatura. Interessados enviar currículo na
escola. (19) 3481-1205.
------------------------------------------ESCOLA TIA LENINHA
Admite-se professor(a) de musica com licenciatura interessados enviar currículo na escola
(19) 3481-1205.
'

ORAÇÃO À Sto. Expedito.
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VEÍCULOS

USADOS

Alex de Madureira está na luta
contra o aumento de impostos
Deputado se reuniu, em seu gabinete, quarta (03) com o Sindicato
Varejista de Veículos Automotores Usados de São Paulo (Sindiauto)

O deputado Alex de Madureira (PSD) recebeu, na última quarta (03), em seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), uma comitiva da Sindicato do Come?rcio Varejista de
Vei?culos Automotores Usados de
Sa?o Paulo (Sindiauto).
Formada por Marcelo Cruz,
vice-presidente da Sindiauto; Geraldo Victorazzo, diretor comercial da Auto Avaliar; Sergio Augusto Martins, da empresa Viamar; e
Luiz Alberto Reze, diretor do Grupo Abra?o Reze; a audiência tratou sobre o aumento de imposto
no setor veículos usados.
Segundo projeção do Sindiauto, a nova alíquota do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) que incide sobre a
venda de carros usados irá provocar o fechamento de sete em cada
dez lojas em São Paulo até abril.
"Somos contra todo e qualquer
aumento de impostos no estado de
São Paulo", afirmou Alex de Madureira, que é o líder do Partido
Social Democrático (PSD) na Alesp.
A alíquota, que entrou em vigor em
15 de janeiro de 2021, elevou de
1,8% para 5,5% o ICMS cobrado

SANT
A MARIA
ANTA

DA

Aldo Guimarães

Reunião com o Secretário
de Estado de Turismo
Na semana passada, dia 25
de fevereiro, o deputado Alex de
Madureira esteve em reunião na
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, para tratar
das demandas deste setor para
Piracicaba. O encontro aconteceu com o secretário da pasta, Vinicius Lummertz.
"Entre outros assuntos, durante a visita fiz questão de ressaltar o potencial pontos turísticos piracicabano e também a
disposição da cidade em se tornar um município de interesse
turístico, pois Piracicaba tem
todos os atributos para ser incluída nesse grupo", afirmou o deputado estadual que é líder do PSD
(Partido Social Democrático), na
Alesp (Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo).
Esse projeto, que já está em
andamento na Alesp, deve passar pela avaliação das comissões da casa e seguir para votação em prazo ainda não definido. "O turismo é como uma
grande indústria que gera
muita renda e colabora para a
criação de empregos, portanto
vou me empenhar juntos aos
demais depurados para que que

Piracicaba seja incluída no rol dos
Municípios de Interesse Turístico
do Estado", ressaltou Alex de
Madureira.
Caso seja aprovada a admissão da cidade neste seleto
grupo, o município começa a
receber, anualmente, recursos
para serem aplicados na melhoria da qualidade e na infraestrutura de seus pontos turísticos.
SOBRE AS VERBAS - Somente nos dois primeiros meses
de 2021, o Departamento de Apoio
ao Dadetur (Desenvolvimento
dos Municípios Turísticos), da
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, já repassou R$ 27,4 milhões para 50
cidades que estão classificadas
como MITs (Municípios de Interesse Turístico).
No ano passado, o valor total repassado para as cidades turísticas chegou a R$ 223,3 milhões, beneficiando 180 municípios paulistas. Para o acesso a esses recursos, MITs e estâncias
devem cumprir uma série de
exigências legais, incluindo a
elaboração dos projetos, submetidos à aprovação.
Aldo Guimarães

Encontro foi no Palácio Nove de Julho, quarta (03)

dos lojistas sobre o valor da nota
fiscal de venda de cada automóvel.
De acordo com o Sindiauto, o impacto prático é que um carro vendido por R$ 50 mil, que até então "pa-

gava" R$ 900 de ICMS, hoje está
recolhendo R$ 2.780. "Ouvimos o
que sindicato que representa as lojas que comercializam veículos usados tinha a dizer. O que faremos

agora é levar essa solicitação do
Sindiauto a conhecimento do governador para que avalie essa situação", explicou o deputado
estadual Alex de Madureira.

SERRA

Trecho de serra tem alteração de trânsito
A Eixo SP Concessionária
de Rodovias informa que nas
próximas 48 horas a partir desta quinta-feira (4), a SP 304 Rodovia Geraldo de Barros, terá
alteração do fluxo de trânsito
entre os quilômetros 232 e 238,
nos municípios de Santa Maria
da Serra e Torrinha.
O Departamento de Conservação da Concessionária está
realizando diversos serviços nesse
trecho da rodovia que é de serra e
a interdição parcial do trânsito
com sistema Pare e Siga será
necessária, das 7h às 17h.
"O trecho é bastante íngreme na Serra de Santa Maria que
possui tráfego relevante de caminhões. Assim é imperioso implantar o sistema Pare e Siga
para que possamos executar os

serviços ao longo da serra com
a segurança adequada para os
motoristas e trabalhadores. Os
trabalhos foram reduzidos ao
mínimo tempo necessário a fim
de minimizar os transtornos
para os motoristas. O objetivo é melhorar as condições e
a qualidade de tráfego para
o usuário", disse Pedro Nogueira, superintendente de
Conservação da Eixo SP.
A Concessionária recomenda que durante as obras os usuários procurem rotas alternativas e ao transitarem por este
trecho, não parem na pista para
observar a atividade das equipes da concessionária, conduta
que oferece risco de colisão traseira. Os serviços serão reagendados em caso de chuva.

O secretário estadual Vinicius Lummertz e o deputado Alex de Madureira

M UNICIP
AIS
UNICIPAIS

Secretaria de Educação de
São Pedro responde Sindicato

A interdição parcial do trânsito com sistema Pare e Siga
será necessária até sexta-feira (5), das 7h às 17h

Conforme solicitado por
servidores da educação, o Sindicato dos Municipais de São
Pedro, protocolou documento
na Secretaria de educação pedindo a desinfecção das escolas e
as aulas presenciais suspensas.
Nesta quarta (03), o Sindicato recebeu a resposta da Secretária de Educação, Samanta
Alves Almozara Bontorim, informando que está sendo realizado as
testagens em grande escala nas
unidades escolares, razão esta, que
alguns casos foram detectados,
permitindo as providências sanitárias necessárias.
A SME informou ainda que
os funcionários positivados
para Covid-19 seguem em quarentena de isolamento e que
providenciará, com urgência, a
desinfecção das escolas, comunicando aos pais, o período de suspensão de aulas e o seu retorno.
Segundo a SME, nas escolas:
Guido Dante, Gentila Iolanda da
Silva Frare e Ricarda de Paiva L.
Berzin, nenhum dos funcionários
que testaram positivo tiveram contatos com os alunos no período da
suspeita de contágio da Covid-19.
Na escola Emeb Gustavo Teixeira, dois funcionários tiveram contato
com outros funcionários e alunos até

o dia 26 de fevereiro, sendo afastados a partir desta data, e estão
aguardando os resultados dos exames realizados no dia 1º de março.
Na escola, Emeb Benedito
Modesto de Paula, as três pessoas
positivadas foram afastadas da
unidade. A Emeb Maria de Fatima do Amaral, teve um caso positivado, que apresentou sintomas no
dia 23 de fevereiro e foi afastado
da unidade.
E na escola, Emeb Lenir Bontorin, as quatro funcionárias testadas no dia 19 de fevereiro foram
diagnosticadas com a Covid-19 e
imediatamente também afastadas,
e afirmou que não tiveram contato
direto com as crianças que retornaram as aulas presenciais.
De acordo com o presidente da entidade, José Valdir
Sgrigneiro, o Sindicato agiu de
forma correta e transparente
com a administração de São
Pedro e com os servidores. "Preocupamos com a vida e cada
servidor municipal e dos alunos.
Esperamos que a administração
de São Pedro haja com coerência e qualquer problema que venha a surgir, a responsabilidade é inteiramente da administração e da secretaria de educação", disse Sgrigneiro.
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DOENÇAS CARDIO
VASCULARES
ARDIOV

A cada quatro mortes registradas no
Brasil, uma ocorre no estado de São Paulo
Os dados foram levantados pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, com base em informações públicas do Sistema Único de Saúde

Com ¼ da população do país, o
estado de São Paulo detém a liderança no ranking brasileiro de mortes por doenças cardiovasculares.
Das 364.132 mortes registradas por
DCVs, em 2019, 89.438 ocorreram
em terras paulistas: média de um a
cada quatro óbitos.
Mas, diferentemente do que
ocorre no restante do Brasil, em São
Paulo o principal vilão é o infarto,
enquanto os brasileiros de outros
estados padecem mais de acidente
vascular cerebral (AVC). Os dados
foram levantados pela SOCESP (Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo), com base em informações públicas do Sistema Único
de Saúde, que estão sendo divulgados por conta do Dia Internacional
da Mulher, comemorado na próxima segunda-feira, 8 de março.
Segundo o presidente da SOCESP, João Fernando Monteiro Ferreira, o protagonismo do infarto
sobre o AVC entre os paulistas pode
ser justificado antropologicamente.
"Em países desenvolvidos, o infarto
é a primeira justificativa de morte e
o AVC ocupa o terceiro lugar", diz.
"O fato nos faz supor que os moradores do estado têm preocupações,
cuidados e comportamento similares aos dos europeus e vivem em
um ritmo mais acelerado, comparativamente aos habitantes das outras unidades da federação".

A pesquisa da SOCESP ainda
revela uma equiparação entre sexos: "há cerca de 60 anos, a proporção de mortes por DCVs era de
nove homens para uma mulher.
Atualmente, porém, o cenário está
praticamente equilibrado, principalmente quando a causa mortis
é o AVC: foram 51.452 óbitos de
homens e 49.616 de mulheres, em
todo o país", relata o presidente.
Ainda de acordo com a Sociedade de Cardiologia, a proporção de mortes por doenças
cardiovasculares em mulheres
no país aumentou 37% nos últimos anos. Dados da OMS
apontam as DCVs como responsáveis por 1/3 de todas os óbitos
femininos no mundo, o equivalente a 8,5 milhões de mortes por
ano, mais de 23 mil por dia.
Mulheres e as DCVs - O diretora da SOCESP, Lília Nigro
Maia, acredita que não há como
desvincular o aumento da incidência de mortes por doenças cardiovasculares no sexo
feminino e as multitarefas.
"Trabalho formal, incumbências domésticas, cuidados com
familiares e até responsabilidades financeiras que, há 60
anos, eram socialmente aceitas
como atribuições masculinas
fazem parte do escopo das mulheres hoje em dia", ressalta.

Outra preocupação é a sintomatologia das doenças cardíacas
femininas. "Homens costumam referir forte dor no peito, que irradia
para os braços. Já as mulheres sentem náusea, fraqueza, dores gástricas, sudorese e falta de ar",
exemplifica. "Na correria do dia
a dia essas manifestações podem passar despercebidas ou
atribuídas a diagnósticos menos
graves", explica a cardiologista.
A redução da chance de um
evento cardiovascular futuro passa pelos meios dos controles efetivos de fatores de risco cardiovascular e pela mudança dos hábitos
de vida. "Sempre é válido lembrar:
pandemia não é desculpa para comer com pouca qualidade nutricional, abusando de alimentos gordurosos e calóricos ou para deixar
lado as atividades físicas. Além disso, encontrar maneiras de espairecer e aliviar a tensão cotidiana podem ser importantes remédios no
combate às doenças do coração",
completa Lília Nigro Maia.

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos

Presidente da SOCESP, João Fernando Monteiro Ferreira, diz que a proporção de mortes por doenças cardiovasculares entre homens e mulheres está equilibrada
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O BRAS

Serra do Querosene recebe novas galerias pluviais
O prefeito Thiago Silva, o secretário de Obras Caio Piedade e os coordenadores Eurides Zaneti (Urbanos) e Valdemir Reinato (Rurais) estiveram no local
A serra do Querosene, trecho
bastante utilizado por produtores
rurais e para ações relacionadas
ao turismo, vai ter novas redes
de galerias pluviais após as chuvas do início do ano terem causado grandes estragos no trecho. A rede antiga, de 1 metro
de largura, foi substituída por redes maiores, de 1,20m e 1,50m.
O prefeito Thiago Silva, o secretário de Obras Caio Piedade e os
coordenadores de Serviços Urbanos, Eurides Zaneti e de Serviços
Rurais, Valdemir Reinato, estiveram no local das obras nesta terçafeira, 2 de março. "O material utilizado é de qualidade e os equipamentos e máquinas são da Prefeitura", destacou o prefeito.

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

O secretário de Obras informou que os tubos utilizados são de
concreto armado e que as obras devem ser concluídas até sexta-feira.
RELEMBRE O CASO - Após
grande volume de chuvas registrado no início do ano - em janeiro e
fevereiro foram 368,84 milímetros - trechos da serra do Querosene ficaram danificados e
parte da via precisou ser interditada para o trânsito de veículos.
Desde o ocorrido, máquinas e
equipes da Prefeitura deram início aos trabalhos para recuperar
as vias e garantir o acesso nos trechos atingidos. Com as chuvas, parte do solo cedeu e surgiram valas
que impediam o trânsito de veículos, atualmente já liberado.

R EQUERIMENTO

Câmara Municipal
pede informações sobre
transporte coletivo
Foi aprovado por unanimidade o Requerimento nº 36/2021, que
requer informações sobre o serviço
de transporte coletivo prestado no
município. O texto é de autoria do
vereador Du Modesto (Avante) e
foi votado na segunda-feira (1º),
durante a 3ª Sessão Ordinária.
Conforme o documento, o Poder Executivo deve informar os integrantes do setor responsável pelo

acompanhamento e fiscalização do
transporte coletivo na cidade.
A Casa Legislativa também
quer saber sobre as tratativas
entre a Prefeitura Municipal e o
concessionário do serviço no que
diz respeito ao valor da tarifa e
subsídios públicos. Além disso,
devem ser enviadas cópias de
todas as solicitações protocoladas pelo prestador do serviço.

Prefeito Thiago Silva, secretário e coordenadores estiveram no local

P EDIDO

R EQUERIMENTO

Vereadores querem
detalhes sobre
TV aberta

Du Modesto quer
informações sobre
instalações de semáforos

O Requerimento nº 34/2021,
que pede informações sobre a retransmissão do sinal de TV aberta
em São Pedro, foi aprovado por
unanimidade na segunda-feira
(1º), durante a 3ª Sessão Ordinária de 2021. O documento é de autoria do vereador Du Modesto
(Avante). O documento pede que
o Poder Executivo informe quem
são os servidores que compõem

A Câmara Municipal de São
Pedro aprovou por unanimidade o
Requerimento n° 33/2021, que solicita informações sobre as novas
instalações semafóricas na cidade.
O documento é de autoria do vereador Du Modesto (Avante) e foi
votado na segunda-feira (1º), na
3ª Sessão Ordinária do ano.
De acordo com o texto, o requerimento pede esclarecimentos

o setor responsável pelas instalações e manutenção da torre de
retransmissão do sinal de TV aberta no município.
Além disso, o requerimento
também pede informações sobre
os planos da Prefeitura Municipal quanto ao apoio para expansão do número de canais de retransmissão para a comunidade que utiliza o serviço.

sobre os servidores públicos que
atuam diretamente no setor de instalação e manutenção dos novos
equipamentos de sinalização que
estão sendo instalados no município. Além disso, a Casa Legislativa solicita que seja encaminhada uma cópia integral do estudo técnico que precedeu a escolha dos pontos que devem receber os aparelhos semafóricos.
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PREFEITO

DE

ÁGUAS

Justiça confirma rejeição das contas de
campanha; reforça o pedido de cassação
Utilização indevida de recursos do Fundo Especial de financiamento de Campanha;
sentença rejeita os embargos de declaração de João Victor e Edison Xavier

O juiz eleitoral de São Pedro, Luciano Francisco Bombardieri, em nova sentença dada
nesta semana rejeitou os embargos de declaração apresentando pelo prefeito da cidade de
Águas de São Pedro, João Victor Barboza, e do seu vice, Edison Xavier, mantendo a rejeição das suas contas de campanha de ambos, por utilização
indevida de recursos do Fundo
Especial de financiamento de
Campanha (FEFC). A decisão,
para o vereador Nelinho Noronha (PT), reforça o pedido de
cassação do mandato do prefeito e do seu vice, assim como dos
vereadores do PSDB, conforme
ação impetrada pela coligação
"Águas em boas mãos", formada pelo DEM e PSD.
A coligação impetrou com
ação na Justiça Eleitoral de São
Pedro, pedindo a cassação do
mandato do prefeito de Águas
de São Pedro, João Victor Barboza (Cidadania), por gasto irregular de recursos na campanha eleitoral do ano passado,
conforme sentença do juiz eleitoral Luciano Francisco Bombardieri, dada no início do mês
passado, em decisão de primeira instância. Na ação, a coligação ainda pede a anulação dos
votos de candidatos a vereador
pelo PSDB Adeilson Afonço de
Lima, Adriana Santamaria
Mendes, Alecsandro Ramos,
Anderson Cardoso Teixeira, Sebastião da Silva, Evandro
Eduardo Lopes, Iole Maria
Ragazzi,Luiz Alexandre dos
Santos Pereira, Maria de Fátima Scaranello, Rubens Aparecido Nunes, Simone Rahal Farhat, João Siebre de Oliveira e
Hugo Franco Gaeta, também
pela utilização de recursos in-

devidos do Cidadania, que foi
julgado ilegal pela Justiça Eleitoral.
REFORÇO - Para Nelinho
Noronha, a decisão da justiça
reforça a tese de que ouve "fraude eleitoral", uma vez que foi
confirmado pela Justiça que o
prefeito João Victor deve devolver aos cofres da União a importância de R$ 10. 596,62, que
recebeu do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha,
que é dinheiro público, e utilizou indevidamente, ferindo a
legislação eleitoral.
João Victor, que encabeçou a
coligação majoritária "Novos Tempos para Águas de São Pedro", formada pelos partidos PL, Cidadania, PSDB, PODE e Solidariedade,
foi condenado porque utilizou recursos do Cidadania para beneficiar candidatos a vereador pelo
PSDB, o que é ilegal, uma vez que
não há mais coligação para vereadores. Em sua sentença, o juiz diz
que o prefeito João Victor "agiu
como se os candidatos à majoritário e proporcional fizessem todos
parte de uma mesma coligação.
Chegaram inclusive a afirmar expressamente que "Os candidatos
beneficiados pertenciam a mesma
coligação!" (sic, página 5 da petição id. 77098028), o que não condiz com a realidade, conforme demonstrado na decisão embargada", escreve na sentença.
Para Nelinho, a utilização
indevida de recursos públicos
na campanha, certamente, influenciou o resultado da eleição,
principalmente porque a diferença entre os candidatos João
Victor Barboza, que obteve 1.203
votos, o que equivale a 43,73%
dos votos válidos, e a candidata Maria Ely, que conquistou
1.142 votos, atingindo 41,51% dos

Divulgação

O prefeito João Victor e o seu vice, Edison Xavier, que
tiveram suas contas rejeitadas pela Justiça
votos válidos da eleição, foi de apenas 61 votos. Por isso, entende que
cabe a cassação dos mandatos do
prefeito, vice e dos vereadores
eleitos pelo PSDB, já que seus
votos devem ser anulados.
NOTA OFICIAL - Prefeito
João Victor Barboza– O prefeito João Victor Barboza recebeu de
forma serena a decisão da Justiça
Eleitoral de São Pedro que optou
por não analisar os embargos de
declaração sobre a prestação de
contas da campanha eleitoral.
O pedido de revisão foi feito
visto que há entendimentos difu-

sos em vários municípios do país,
sendo que boa parte já acatou o
processo de forma positiva. Vale
ressaltar que o processo teve vencido apenas sua primeira fase, indo
agora para análise do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).
Na instância superior, a defesa apresentará todos os motivos sólidos novamente para
que a decisão primária seja dirimida - assim como foi o pedido deste mesmo grupo político
opositor ao processo que transitou em julgado e terminou
com a absolvição do vice-prefeito Edison Xavier.

8 de Março de 2021:
Mulheres Lutam pela Vida!
Professora Bebel
Neste 8 de
Março - Dia Internacional da
Mulher - , nós,
mulheres trabalhadoras de
todas as raças
e etnias, orientações sexuais,
com deficiências, quilombolas,
indígenas, do campo e das cidades; mães, filhas, irmãs,
avós, bisavós, reafirmamos nossa vocação para resistir e lutar.
Lutar contra a discriminação,
as desigualdades e a violência de
gênero que historicamente a sociedade machista tenta nos impor.
Mas lutar e resistir num contexto
de persistência da pandemia do
Coronavírus, quando as mulheres
são as mais atingidas e penalizadas, seja no mercado de trabalho,
na violência doméstica e feminicídios, na carestia crescente e no desalento da fome.
Vivemos tempos estranhos
e violentos após o Golpe contra
a Presidenta Dilma Rousseff,
com Jair Bolsonaro capitaneando um governo federal verdadeiramente genocida que, ao negar deliberadamente a Ciência
e as evidências da letalidade da
pandemia, promover medicamentos comprovadamente inúteis e danosos ao combate à doença e estimular aglomerações,
o não uso de máscaras pela população e movimentos antivacina, se posicionar contra o isolamento social e se desresponsabilizar da condução nacional da
saúde pública. Ele é, sem dúvida, o maior responsável pela
perda de mais de 250 mil vidas!
Aqui no Estado de São Paulo,
o governador João Doria - aliado
na eleição de Bolsonaro -, adotou o
gerenciamento da quantidade de
mortes como política pública. A testagem da população e monitoramento das contaminações com isolamentos dirigidos nunca foram
implementados. Doria utiliza a vacinação como moeda eleitoreira,
enquanto privatiza e desmonta serviços públicos e atende às pressões
do mercado em detrimento das vidas. Um caso exemplar é a insis-

Reafirmo nossa
campanha Em
Defesa da Vida contra a volta
das aulas
presenciais
tência de Doria na volta às aulas
presenciais neste momento de explosão de casos, internações e mortes pelo coronavírus.
Neste cenário trágico, as
mulheres são 70% das pessoas
que trabalham nos setores de
saúde e cuidados, os mais expostos à contaminação. Elas são 54%
da força de trabalho informal sem nenhuma proteção trabalhista e social. As empregadas
domésticas foram as primeiras
trabalhadoras a perder o emprego e a renda, além de se contaminarem nas casas dos patrões
que voltam contaminados da
Europa e Estados Unidos. Na
educação, as mulheres são mais
de 90% da força de trabalho. Na
pandemia, houve um agravamento da violência doméstica e
aumento dos casos de feminicídio, causando a morte de 3 mulheres todos os dias no país. As
mulheres pobres e as mulheres negras são ainda mais penalizadas,
sem acesso a políticas públicas, moradia, saneamento básico, proteção
social. Exigimos a continuidade do
Auxílio Emergencial proposto e aprovado pelo Congresso Nacional. Como
Deputada Estadual é meu dever denunciar tantas violências contra
as mulheres e as políticas genocidas que nos atingem; e é minha
opção política e de vida me colocar junto das mulheres paulistas
e lutar ao seu lado. Na condição
também de Presidenta da Apeoesp, reafirmo nossa campanha
Em Defesa da Vida - contra a
volta das aulas presenciais enquanto não ocorra a vacinação
dos profissionais da educação e
as condições sanitárias das escolas sejam garantidas.
Pela Vida das Mulheres e de
toda a população!
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp
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V EREADORES

"Projeto Fiori Gigliotti é uma fraude"

Após notícias publicadas pelo
vereador Nelinho Noronha, sobre
suposta fundação, os vereadores da
Câmara Municipal de Águas de São
Pedro decidiram se pronunciar.
No dia 23 de janeiro A Tribuna noticiou sobre a Fundação Fiori Gigliotti. A casa da fundação seria a mesma que já pertenceu ao
Fiori Gigliotti, famoso narrador de
futebol, situada na rua Embaixador Oswaldo Aranha. O local seria
destinado para projetos sociais de
canto, música, dança, arte e balé,
entre outros serviços educacionais
de forma gratuita. Entretanto, essa
informação nunca foi levada para
apreciação da Câmara.
Os vereadores tomaram conhecimento desse assunto apenas
pela notícia do jornal. Também não
houve em qualquer momento um
pedido para que essas informações
fossem anexadas ao projeto, ou marcada uma reunião para diálogo. Então, qual o teor contido no projeto
apresentado pelo vereador Nelinho?
O projeto pedia a mudança de
zoneamento de uma rua residencial, no endereço já mencionado,
para atender uma função social de
fundação, ONG ou associação. É
importante tornar a público que
esse projeto, aprovado na legislatura anterior, não passou pelo parecer de nenhuma comissão, portanto não poderia de forma alguma ter sido aprovado.
Por apresentar várias falhas
foi vetado pela atual gestão da Prefeitura. Por que o veto foi aprovado pela maioria dos vereadores?
Para mudar o zoneamento de um
lote residencial há necessidade da
realização de uma audiência pública para exposição do projeto à comunidade, levando em consideração o que os moradores da referi-

da rua pensam sobre o assunto,
pois pode haver impactos gerados
pela movimentação de veículos no
local, além do barulho.
O fato de que em outras legislaturas vereadores foram favoráveis à mudança de zoneamento de
ruas residenciais sem audiência pública apenas evidencia que as medidas
corretas nunca foram realizadas anteriormente. Caso fosse optada a criação
de uma ONG não haveria necessidade de mudança de zoneamento,
visto que as ONGs também podem
atuar em zonas residenciais.
Portanto o projeto apresentado na Câmara (vide documento) é
diferente do material publicado no
artigo de janeiro. Durante a segunda sessão da Câmara, os vereadores deixaram claro que a ideia da
Fundação proposta no artigo de
jornal é boa, mas precisa ser levada à frente mediante propositura
de um novo projeto, realizando-se
audiência pública e com aprovação
da comunidade.
Inclusive os vereadores mostraram-se dispostos a auxiliar o
vereador Nelinho na reelaboração
do referido projeto. Em 27 de fevereiro, uma outra notícia foi publicada na Tribuna dizendo que o projeto foi vetado por perseguição política e que os vereadores o vetaram por subserviência ao Prefeito.
Diante do que foi apresentado percebe-se claramente que essas informações são inverossímeis, configurando-se como uma jogada política desonesta na tentativa de colocar os munícipes água-pedrenses
contra a vereança e a Prefeitura.
Vereadores de Águas de São
Pedro, Artur Barreira, Anderson
Cardoso Teixeira, Maria de Fátima
Scaranelo, Renan Stoco, Silvana Queiroz, Tatiana Heidorn e Valter Ferreira

Agradecimento da Acasp
Aos associados que sempre acreditaram e acreditam
no potencial da Associação Comercial de Águas de São Pedro (Acasp) e a todos os parceiros que auxiliaram em cada
detalhe, que dão as mãos em
cada obstáculo e até mesmo
aqueles que por algum momento desafiaram ou colocaram empecilhos para concretizar um dos maiores objetivos, que era a regularização de
fato desta Associação, que é dos
empresários de Águas de São
Pedro e que hoje dá mais orgulho de representá-los.
Como nos comprometemos
desde o primeiro dia de nosso
mandato em 2016 e renovado em
2019, podemos dizer que não tem
sido nada simples chegar aonde
chegamos hoje finalmente!
A Diretoria da Associação
Comercial de Águas de São Pedro (Acasp) vem por meio deste,
informar a todos os associados
que regularizou a posse e os atos
firmados no passado.
Depois de tentar protocolar em cartório a eleição de
2019, o oficial de registro nos
informou que era necessário a

regularização da situação da
Associação, em virtude de haver alguns documentos faltantes de anos anteriores.
Foi necessário promover
uma ação judicial, com a nomeação de administrador judicial
para promover as correções necessárias. O principal fato é a falta de documentação registrada
em cartório.
Neste sentido, foi promovida a regularização, validando-se
todas as diretorias anteriores. Foi
aproveitada a oportunidade e alterado o estatuto, incluindo o
endereço atualizado da sede da
Associação. Sendo assim, todos
os documentos estão devidamente registrados em cartório.
Diretoria Acasp 2020 a
2023: Presidente, Valter Leandro Ferreira; vice-presidente,
Eduardo Alexande Francisco;
diretora social, Paula Pesaresi;
tesoureira, Lais G. Sorrila; secretaria, Lucila Jacob; e conselheiros fiscais, Thais Alice da Silva D. Niesi, Luciana Sartori,
Marcelo G Alves. Mais informações: (19) 97136-3329.
Atendimento: de segunda a
sexta-feira, das 14h às 18h.

V ETO

Nelinho diz que vereadores deram "golpe
contra eleitor e tentam encontrar desculpas"
Para o vereador Nelinho
Noronha (PT), a nota tirada
pelos vereadores Tatiana Heidorn, Maria de Fátima Scaranelo, Silvana Queiroz, Valter
Ferreira, Anderson Cardoso
Teixeira, Renan Stoco e Artur
Barreira, para tentar justificar o voto favorável ao veto
ao projeto de lei que possibilitava a instalação de uma ONG
ou fundação em Águas de São
Pedro, publicada no site "Fato
Político", não passa de uma
tentativa de encontrar desculpas para o "golpe praticado
contra o eleitor". "Falo isso,
porque, agora fazem injúrias
e calúnias contra mim, mas,
com certeza, se durante a
campanha eleitoral esses vereadores dissessem que votariam contrários a instalação de
uma instituição que promoveria ações sociais no município,
voltadas a atender a população, principalmente a mais
carente, sem nenhum custo,
não seriam eleitos", ressalta.
A manutenção ao veto ao
projeto de lei, de autoria do
vereador Nelinho Noronha,
que mudava o zoneamento
urbano da rua Embaixador
Oswaldo Aranha, na cidade
de Águas de São Pedro, pos-

Divulgação

O vereador Nelinho Noronha diz que a população tem dicernimento e sabe que está sendo prejudicada

sibilitando a instalação de
uma fundação ou ONG na
antiga residência do saudoso narrador de futebol Fiori
Giglioti, para o autor, não
passa de uma ação orquestrada pelo prefeito João Victor
Barboza, "que só vetou a propositura por perseguição política a mim. Agora que a população tomou conhecimento
do que ocorreu, que a cidade
não mais terá uma ONG ou Fun-

dação, tentam encontrar desculpas esfarrapadas para o voto
que deram. Além disso, estão
impedindo que seja feita uma
homenagem ao saudoso narrador de futebol Fiori Giglioti, que
por anos residiu naquela casa e
contribui em muito para divulgar o nome de Águas", diz.
Porém, Nelinho diz que a
população é sábia e sabe discernir o que está ocorrendo. "Como
alguém, em sã consciência, se

coloca contrário à instalação
de uma ONG ou fundação que
não causaria qualquer impacto na vizinhança, mas que
garantiria o desenvolvimento
de projetos sociais, de canto,
música, dança, artes, balé,
entre outras atividades educacionais, de forma inteiramente gratuita à população?",
indaga. "Agora, não adianta
vim tentando dar desculpas
que não cola", ressalta.

P ANDEMIA

Prefeitura de Águas suspende aulas presenciais
Águas de São Pedro vai suspender as aulas presenciais. A medida foi acertada entre o prefeito
João Victor Barboza e o secretário
João Paulo Pontes, em reunião que
aconteceu na quarta-feira (3) após
o governo decretar a fase vermelha em todo o estado de São Paulo.
Um decreto já foi emitido pelo
chefe do Executivo confirmando a
decisão. Com isso, ficam suspensas as aulas no período de 8 a 19 de
março. "Mesmo tomando todos os
cuidados e protocolos necessários,
achamos melhor parar com as aulas neste momento. Assim, estamos
colaborando com as decisões estaduais e sempre pensando no coletivo", disse o prefeito João Victor.
O secretário de Educação também seguiu o mesmo tom e lembrou que as aulas seguirão remotamente. "As aulas seguirão na
modalidade remota e todas as orientações serão divulgadas pelas
unidades escolares ou por meio dos
canais oficiais da prefeitura. Continuaremos com nossa formação de
professores e a ampliação do uso
das ferramentas Google for Education que tem se mostrado um aliado importante da educação neste
momento de pandemia", disse.

Divulgação

A medida foi tomada após o governo decretar a fase vermelha em todo o estado de São Paulo
O prefeito informou ainda que nal do mês serão entregues as ces- mílias que se encontram em vulnea licitação para entrega do kit de tas referentes aos meses de feverei- rabilidade social podem procurar
alimentos está marcada e até o fi- ro e março, e ressaltou que as fa- o CRAS para atendimento.

C OVID

Prefeito de Águas decide seguir decreto
do governo e irá fechar o comércio
Divulgação

Com o anúncio da fase vermelha para todo o estado de São Paulo e a alta no número de internações na região, Águas de São Pedro também fechará o seu comércio. O prefeito João Victor Barboza
baixou decreto que permite funcionando apenas as atividades consideradas essenciais. Mais cedo, o
chefe do Executivo já havia determinado também a suspensão das
aulas presenciais na estância.
"Nossa média diária de casos
continua muito estável, mas não
podemos ignorar que a região
como um todo vem apresentando dados alarmantes. Nossa retaguarda hospitalar é Piracicaba, e
sabemos que o número de leitos
disponíveis em UTIs está bem
baixo. É preciso seguir as recomendações do governo estadual e
ficarmos em alerta para os próximos dias", comentou o prefeito.
Piracicaba registrava na tarde desta quinta-feira (4) 80% dos
leitos de UTI ocupados. Somente

Com a fase vermelha, apenas serviços essenciais serão mantidos em Águas de São Pedro

nos últimos cinco dias, o índice de
ocupação subiu 26%. Na fase vermelha, podem funcionar em Águas
de São Pedro serviços essenciais
como: supermercados, açougues,

padarias, lojas de conveniência,
de serviços bancários, hospitais,
clínicas, farmácias, hotéis, pousadas, e estabelecimentos de
saúde animal. O decreto diz

ainda que todos estabelecimentos podem fazer o uso dos serviços delivery ou take away.
Também vai vigorar em Águas
o lockdown das 22h às 5h.

