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AFIRMA QUE Á GUAS
PAGA MAIS CARO POR PRODUTOS;
PREFEITO J OÃO V ICTOR CONTESTA
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“Foco é na defesa da vida”,
diz prefeitoThiago Silva, ao
completar 100 dias de governo
Ao completar 100 dias de governo em São Pedro, o prefeito Thiago
Silva faz balanço das principais ações e desafios: defesa da vida
Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

NEFROLOGIA NO SÃO LUCAS - O médico nefrologista Alex Gonçalves vai começar a atender
no Hospital Beneficente São Lucas, a Santa Casa
de São Pedro. Com atuação na área há 17 anos
na região, Gonçalves falou com o prefeito Thiago
Silva na manhã de quarta (7). “Será um importante reforço na equipe que atua no hospital”, disse o prefeito. A nefrologia é uma especialidade dedicada ao diagnóstico das doenças do sistema urinário, principalmente as relacionadas ao rim. A3

Câmara de São Pedro
antecipa devolução
de R$ 150 mil para
combate ao Covid-19
A Câmara Municipal de São
Pedro antecipou a devolução do
duodécimo, no valor de R$ 150
mil, aos cofres da Prefeitura
Municipal para combate aos
efeitos da pandemia do coronavírus. A medida foi formalizada por meio da Portaria n° 270/
2021, assinada pelos parlamen-

tares. Conforme o documento,
a devolução será feita em duas
parcelas: a primeira no valor
de R$ 100 mil neste mês e a
segunda, de R$ 50 mil, em
maio. O presidente da Casa
Legislativa, Du Sorocaba, explicou que o montante será
usado na Saúde e no Social. A6

Prefeito Thiago Silva reafirma prioridade em defesa da vida, ao comentar
os 100 dias à frente do Executivo Municipal: cuidado sanitários e vacina

Poupatempo
segue fechado

Regulamento do
48º SIHP está no ar

Com a reclassificação de
todo o Estado para a Fase
Vermelha do Plano São Paulo, a partir desta segunda (12),
as 82 unidades do Poupatempo
continuarão fechadas para
atendimentos presenciais, sendo permitida apenas a entrega
de documentos e situações de
emergência, desde que previamente analisadas e agendadas via Fale Conosco, disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo
Poupatempo Digital. Pelos
canais eletrônicos, o programa oferece 130 opções de ser-

Um dos concursos mais antigos e ininterruptos das artes
gráficas no mundo, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba chega à sua 48ª edição
com inscrições gratuitas até o
dia 20 de junho. Os trabalhos
deverão ser autorais, com temas
e técnicas livres. A abertura oficial está prevista para o dia 21
de agosto, em uma live, na qual
serão revelados e premiados os
vencedores da edição. Os interessados poderão inscrever até
três obras por categoria, diretamente pelo site do evento
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br,
via Correios ou pessoalmente no
Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do

viços online, que podem ser
feitos de forma prática e rápida, sem sair de casa. Entre
os mais solicitados, estão renovação e segunda via de
CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, por
exemplo. Nos três primeiros
meses deste ano, foram realizados 5,7 milhões de atendimentos, dos quais 4,6 milhões através dos serviços eletrônicos
pelo portal e app do Poupatempo. Só em março, foram 1,3
milhão de acessos remotos.

Edição: 12 páginas

Humor Gráfico (Cedhu), no Armazém 14A, Engenho Central. Profissionais e amadores a partir de 16
anos, devem participar apenas com
obras que não foram premiadas
em outros eventos gráficos.
SERVIÇO – As inscrições
para o 48º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20
de junho pelo site do evento
(salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br),
via Correios (Avenida Maurice
Allain, nº 454, Parque do Engenho Central. Caixa Postal 12. Piracicaba- SP, Cep: 13.405 -123) ou
pessoalmente no Cedhu, Armazém
14A, no Engenho Central. Para
mais informações, os telefones são
(19) 3403-2620 ou (19) 3403-2623.

Ao completar 100 dias de
governo neste sábado, dia 10 de
abril, o prefeito Thiago Silva faz
um balanço de suas principais
ações e desafios neste período
marcado pela piora da pandemia. “Não há decisão fácil. São
medidas que influenciam a vida
das pessoas e por isso precisam
ser sábias e concretas”, disse.
Ele cita especialmente as ações
voltadas à defesa da vida, com
investimentos importantes na
saúde, como aumento dos leitos de UTI, aquisição de tanque
de oxigênio e compra de medicamentos, mas também ações e
obras em outras áreas, como
pavimentação, implantação da
primeira ciclovia, busca pela excelência na educação e ações no social. Páginas A4 e A5

Município
recebe
1.040 doses
de vacina A3

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 10 de abril de 2021

A2

Bolsonaro recusou vacinas
e quer passar de bom moço
Professora
Bebel
Para que
não seja esquecido, o presidente Jair Bolsonaro recusou várias propostas de
compra de vacina e agora quer passar por bom moço!
Isso mesmo. O desgoverno
Bolsonaro recebeu, em 2020, três
importantes ofertas do Instituto
Butantan para comprar a CoronaVac, produzida em parceira com a
farmacêutica chinesa Sinovac. No
entanto, mostrando incompetência
e despreocupação com a Saúde
Pública, todas foram recusadas.
A primeira oferta, feita em
30 de julho, o Butantan informou a possibilidade de fornecer 60 milhões de doses da vacina a partir do último trimestre de 2020, endereçada ao Ministério da Saúde. O instituto
nunca recebeu uma resposta.
Em 18 de agosto, a instituição
reapresentou a oferta e prometeu
fornecer 45 milhões de doses em
dezembro e 15 milhões no primeiro
trimestre de 2021. Mais uma vez,
ficou sem resposta.
Em 7 de outubro, o Butantan tentou novamente e alertou
sobre a grande demanda pela
CoronaVac no mercado mundi-
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al e entre estados e municípios
brasileiros. Esclareceu que a
vacina estava em estágio mais
avançado para a administração na
população e com cronograma de
entrega de grandes volumes já a
partir de janeiro de 2021.
Quase duas semanas depois,
o Ministério da Saúde mandou
uma carta ao Butantan tratando
da intenção de comprar 46 milhões
de doses da CoronaVac, mas Bolsonaro deu ordens para suspender
tudo e, publicamente, garantiu que
não compraria nenhuma dose da
"vacina chinesa do Doria".
Este é o perfil genocida do Governo Bolsonaro! Os brasileiros estão pagando esta conta, contabilizando mais de 333 mil mortos em
função da pandemia do coronavírus, cujas saídas são o distanciamento social e a vacina.
Professora Bebel é presidenta da Apeoesp e deputada estadual pelo PT

O fura-fila das vacinas é mais um
ataque à população na pandemia
Alexandre
Padilha
No dia
que o mundo
homenageava, pelo segundo ano
consecutivo,
os profissionais de saúde
pela luta contra a maior tragédia
humana já registrada no Brasil, no
Dia Mundial da Saúde, celebrado
no dia 7 de abril, a Câmara dos
Deputados aprovava o Projeto de
Lei que autoriza a compra de vacinas contra Covid-19 pelo setor privado antes do cumprimento da
vacinação de grupos prioritários e tira a obrigatoriedade da
doação de doses ao SUS. Legalizaram o fura-fila da vacina.
É importante esclarecer que já
havia sido aprovado no Congresso
Nacional um outro PL que garante
que empresas comprem vacinas
desde que sejam aprovadas pela
Anvisa, doadas ao SUS para que
todo o grupo prioritário seja vacinado e proíbe a comercialização.
Essa medida é o que chamo de
"Camarote das Vacinas" porque
autoriza que um empresário de 50
anos passe na frente e se vacine
antes de um idoso de 65 anos, por
exemplo. Ele significa que quem tem
mais dinheiro pode receber a imunização antes de quem realmente
precisa e não pode pagar. É mais
um ataque ao povo brasileiro e
mais uma irresponsabilidade na
condução da pandemia.
Todas as vacinas devem ser
bem públicos, ainda mais em se tratando de medidas de proteção de
uma pandemia que tirou a vida de
milhares de pessoas no mundo.
Esse PL simboliza o fim do nosso
Programa Nacional de Imunizações, já tão desvalorizado pelo governo Bolsonaro, e representa uma
parte da elite brasileira que ainda
tem visão escravocrata. Nenhum
país adotou essa proposta, nem
mesmo os Estados Unidos, país
mais capitalista do mundo e que
tem sistema privado de saúde.
A vacinação é proteção coletiva e os grupos prioritários devem
ser vacinados o quanto antes, só
assim vamos superar a crise sani-

Bolsonaro se
negou a
contratar vacinas
em 2020: cerca
de 700 milhões
de doses foram
oferecidas ao
governo
brasileiro
tária. É possível o SUS vacinar toda
a população brasileira. Na pandemia de H1N1 o Brasil vacinou mais
de 80 milhões de pessoas em três
meses. Se Bolsonaro tivesse seguido o que foi feito à época, nós já
teríamos mais de 80 milhões de
pessoas vacinadas no Brasil, o que
significam todos os idosos, profissionais de saúde, trabalhadores da
educação, segurança e assistência
social, pessoas com deficiência, com
doenças cardíacas, diabetes e pulmonares e todos os trabalhadores
dos serviços essenciais.
Bolsonaro se negou a contratar vacinas em 2020, cerca de 700
milhões de doses foram oferecidas
ao governo brasileiro, e agora estamos em uma situação de lentidão
do programa de vacinação. Temos
o total de 500 milhões de doses que
foram contratadas em março, mas
que só devem chegar no segundo
semestre. Do jeito que está, o cronograma de vacinação da população prioritária só será concluída
com as duas doses em 2022. O que
vai fazer com que o Brasil até lá
tenha um rastro de mortes e sua
recuperação econômica profundamente adiada e atrasada.
O projeto não trará mais vacinas para o Brasil, ele tira as vacinas do SUS e dá para um grupo
seleto de brasileiros. Não podemos
permitir que uma pessoa que tem
dinheiro passe na frente de alguém
que precisa mais rapidamente tomar a vacina. Vamos barrar esse
PL no Senado. É uma vergonha se
essa lei for sancionada e reforça o
vexame que o Brasil está passando
com relação a resposta do controle
da pandemia.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

O exemplo vem de cima
Aldo Nunes
O título deste artigo
é muito comum, contudo, muito complexo. Entendemos que o que vem
de cima é mais poderoso, o bom exemplo, aquilo que é bom para todos.
Porém, ainda, temos
muita gente que entende
diversamente: destaca o
poderoso como aquele que impõe
seus desejos somente pensando em
si próprio e esquecendo dos demais,
até mesmo de sua família e amigos.
Ressalto: impõe seus desejos, que
são materiais, pessoais, egoísticos,
desprovido de bom senso e consciência apurada.
Sabemos que o mundo (planeta Terra) é uma esfera que rodopia
como um pião, numa velocidade de
mais de 1400 quilômetros por hora.
Isso tendo como ponto de vista o
Sol. Não vou entrar em maiores
detalhes pois entraria em campo no
qual não desenvolvi conhecimento
suficientemente explicável. Apenas
posso afirmar que a maioria das
pessoas não sabem distinguir qual
é a parte de baixo e a parte de cima
do nosso planeta Terra. Misturam
norte e sul com leste e oeste entendendo que para cima é Norte e para
baixo é o Sul. Lembrem-se, especialmente dos aprendizados básicos
adquiridos em nosso ensino primário, exemplo: o sol nasce no Leste e
se põe no Oeste, não no Norte e
nem no Sul. Já comentei em vários
dos meus artigos que esfera não
tem lado e gira para todos eles: da
esquerda para a direita e para cima
e para baixo, além de poder ser uma
bolha (bola de sabão), que estica e
encolhe em todas as direções ao
sabor do vento. Da semana que
passou para esta que se inicia neste

domingo, a pandemia
do corona-vírus em
todo mundo aumenta, aqui, infelizmente
piorou. Na comparação com os demais países estamos no topo
da crise e sem ainda
uma direção, um
ponto de vista capaz
de distinguir de que
lado vem a luz que nos
permita alumiar o caminho a seguir e que não seja 'desejo' (que vem
de fora de nós) e sim 'vontade' (que
vem de dentro de nós) sem sofrer
pressão, coação, em proveito de todos, a verdadeira manifestação do
amor, a lâmpada que está eternamente acesa em nós e que tanto alumia o passado, o presente e o futuro; sabermos de onde viemos e
para onde vamos; que o nosso
planeta se divide em duas partes: céu e terra, dois extremos
que a 'vontade' é o meio termo
que os iguala evitando que se
choquem e explodam, acabando com tudo, especialmente a
vida neste planeta que visto do
céu, é azul, esférico, sem lados,
cheio das mais lindas cores onde
temos nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos.
Sou do meio, procuro ser ponte ficando feliz em poder apreciar a
beleza da travessia de um lado para
o outro, sem barreiras, sem disputas, sem diferenças, todos alegres e
crentes de que o futuro não é uma
miragem, um mito, e sim uma caminhada em busca do céu, o destino que todos almejam. Sempre afirmei que 'a vida é uma escada que
galgamos sem pular seus degraus,
sem saber se estamos subindo ou
descendo, porém, na esperança de
que estejamos subindo-a e no seu
final entremos o céu, galguemo-la'.

Procuro ser ponte
ficando feliz em
poder apreciar a
beleza da travessia
de um lado para
o outro, sem
barreiras, sem
disputas
Precisamos exercer a 'vontade' pois ela é a luz que sempre
esteve conosco e jamais nos deixará, ela é o Deus que todos nós
sempre tivemos dentro nós sem
nunca pedir qualquer reembolso. Agora, a nossa irmã natureza está precisando de apoio para
consertar nossos erros que até
então passaram como 'desejos'
e não como 'vontades'.
Vejo através do noticiário jornalístico que até mesmo países nossos vizinhos, aqui da América do
Sul, fechando fronteiras para nós.
Lá na Europa, idem. Tudo em razão do aumento da pandemia do
corona-vírus aqui e, também da
nossa economia, nossas florestas...
Isso nos leva a crer que algo de errado está acontecendo conosco e
nós - a maioria do nosso povo não sabemos o porquê. Há segredos que a nossa vã sabedoria desconhece e, particularmente, entendo que a nossa 'vontade' está sem
lâmpada para alumiar nosso caminho. Já vi muitas coisas ruins acontecerem, passei por muitas, mas
igual a essa pela qual estamos a
passar, nunca vi e nem senti igual.
Procuro me apegar ao passado em busca da história, nos
meus livros antigos da história
do mundo, místicos e neles tenho encontrado um punhado de
respostas às minhas dúvidas e

justificativas que me aclaram o
entendimento de muitas coisas
que hoje são passadas como lendas, mas, que de fato, existiram.
Apenas, como dizem velhos ditados: "quem conta um conto,
aumenta um ponto"; "quem
muito quer, nada tem"; "quem
madruga Deus ajuda"; "quem
atira no que vê, acerta em quem
não vê". Daí a minha afirmação
de que é preciso não só ver, mas
também sentir: ver é com os
olhos, sentir é com o coração;
trabalhar é por a mão na massa, é sentir as coisas físicas - o
próximo - pelo tato.
Nascemos de ponta cabeça
(faz parte da natureza), durante a gestação estamos livres no
útero da mãe e fazemos grandes movimentos, às vezes nos
enrolamos no cordão umbilical
e daí há necessidade de cuidados outros na hora do nascimento para que fiquemos de
ponta cabeça - não vou discutir
medicina, não sou da área -,
mas já assisti o desespero de
profissionais não treinados pedindo auxílio para parteiras
(enfermeiras práticas) de como
fazer em parto hoje dito normal.
O exemplo vem de cima e para
ter sucesso, depende do amparo
que vem 'de baixo', a base que sustenta o mundo. A Lua é Nova a
partir das 23h32 deste domingo 11,
ela nessa fase não será iluminada
pelo sol até a Lua Crescente, portanto não contemos com as marés
altas para salvar navios encalhados. Usemos a "vontade", antes que
ela também perca suas forças.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de
Rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

A Democracia que usufruímos hoje
João Ribeiro Junior
A democracia que
usufruímos hoje é devida à
atuação de dois grupos distintos: aquele formado por
pessoas que lutaram pacificamente pela restauração
da normalidade democrática; e, em especial aos próprios militares que abortaram o processo revolucionário e combateram firmemente os guerrilheiros que tentaram implantar uma ditadura comunista no Brasil. Pode parecer
uma loucura, porque ninguém diz
isso, mas a verdade é que os militares conservaram a democracia em
nosso país. Sem o contragolpe (e
não golpe militar) de 1964, muito
provavelmente os comunas teriam
conquistado o poder, e hoje nós estaríamos vivendo em um regime semelhante ao de Cuba ou da Venezuela. Isso significa que a versão
apresentada pela esquerda sobre a
história da democracia brasileira é
uma inversão completa dos fatos.
Melhor diria: É uma fraude! E essa
leitura fraudulenta é, de forma irresponsável, repetida pelos, pelos
professores nas escolas e nas universidades. Para entendermos a
seriedade dessa constatação, basta
observar os exemplos dos países que
implantaram o modelo de sociedade sonhada pelos guerrilheiros.
Todos produziram pobreza, repressão política, perseguição religiosa,
aniquilamento dos indivíduos, estagnação econômica e montanhas

de cadáveres. Veja em
Cuba (onde foram
treinados alguns
desses guerrilheiros
antipatriotas) o resultado da aplicação
dos ideais revolucionários que os comunistas defendiam.
Os guerrilheiros brasileiros
eram homens e mulheres que assaltavam, assassinavam, cometia
atentados terroristas, mas tudo feito em nome da causa do comunismo. Tudo era permitido porque
acreditavam que tinham um bom
motivo, que defendiam uma "grande " causa, que era nada menos do
que realizar o inevitável destino da
humanidade. Esses "idealistas" diziam que estavam cumprindo uma
"nobre missão histórica". Eram os
"humanistas" que tinham a "magnifica tarefa" de nos libertar da
opressão do capitalismo. Ainda bem
que no meio do caminho apareceram os militares.
Os comunistas mentem com
desenvoltura e contam com a conivência da imprensa e dos professores que muitas vezes também são
comunistas fanáticos. Conscientes
da trapaça intelectual, pautam-se
pelos ensinamentos de Leon
Trotsky que em seu livro "Questão do modo de vida: a moral
deles e a nossa", argumenta que
"a mentira, a conspiração, a
traição e o assassinato são admissíveis e até obrigatórios se servirem à causa revolucionária" (Li-

A versão
apresentada
pela esquerda
sobre a história
da democracia
brasileira é
uma inversão
completa
dos fatos
vro, talvez, nunca lido pela maioria dos professores da esquerda,
que preferem que seus alunos expliquem em resumo, sem criticá-lo,
pois, é matéria dogmática).
Por outro lado, nossos formadores de opinião, convenientemente, esquecem todas as
atrocidades cometidas pelos comunistas. As dezenas de milhares de mortos da revolução castrista, onde se destaca o romântico assassino de sangue frio,
Che Guevara, que gostava, após
o s fuzilamentos no "paredon",
dar o tiro de misericórdia. Nossos jornais e revistas da época
pouco registram sobre essas
mortes, mas elogiam os atos de
Fidel Castro e seus facínoras. Os
jornais e as revistas (ninho de
comunistas) jamais disseram
que, além dos fuzilamentos no
"paredón", sem julgamento,
muitos dissidentes foram afogados com peso nos pés. Cuba

transformou toda a sua população, de quase 10 milhões de
habitantes, em mortos-vivos;
transformou todas as edificações em ruínas e toda frota de
carros no maior museu de automóveis velhos do mundo. A existência da velha arquitetura e dos
automóveis antiquados resultou
de um projeto político revolucionário que paralisou a economia daquele país. E pensar que
Cuba era um dos países mais
prósperos da América Latina.
Devemos, portanto, sempre
olhar para Cuba ou Venezuela e
lembrar que só não estamos em
uma situação análoga a destes países porque tivemos homens conscientes da realidade nas Forças
Armadas, que impediram uma
revolução comunista em 1964 e
que, durante as décadas 1960 e
1970, tiveram a coragem nacionalista de eliminar as organizações terroristas que estavam determinadas a destruir de vez o capitalismo no Brasil.
Como dizia Rui Barbosa: "O
comunismo não é a fraternidade: é a invasão do ódio entre as
classes. Não é a reconciliação
dos homens; é a sua exterminação mútua"
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente de
Direito Constitucional e
História, doutor em Educação, mestre em Filosofia (Unicamp)

Do lado de baixo do Equador
José Renato Nalini
Mudam-se os hábitos, os
costumes, as crenças e as ilusões.
Tudo é mudança no convívio humano, algo que Heráclito já intuíra:
"ninguém consegue se banhar duas
vezes nas águas do mesmo rio".
Somos outros, as águas são outras.
Tudo em movimento contínuo, ainda que nem sempre se perceba.
Por isso a melhor explicação
para o fenômeno jurídico é aquela
formatada por Miguel Reale na teoria tridimensional do direito. Fato,
valor e norma. Diante de um fato,
a sociedade confere um valor num
determinado momento histórico. A
norma precisa corresponder ao
valor que se emprestou ao fato.
À mutação do fato, ocorrerá
mutação de valor e a norma não
subsiste. Uma das instituições que
melhor pode testemunhar isso é a
família. Havia dois modelos predominantes de família durante boa
parte da história registrada pelo ser
humano em sua peregrinação pela
Terra. Uma em que o parentesco
era algo muito consistente, o mais
antigo padrão já verificado. Surgiu com as sociedades agrárias, que
produziram clãs unidos por recíprocos vínculos de parentesco. Predomina a linhagem patriarcal.
Após o casamento, a mulher vai
residir com a família do marido.
Era o que vigia na China Imperial, no Oriente Médio e, de certa
forma, ainda predomina no Japão.
É comum, nesse tipo, o casamento
entre primos, tios com sobrinhas.
A ideia é preservar a fortuna. Aqui
no Brasil, durante muito tempo, ha-

via a praxe de se
solicitar ao Papa licença para que
tios idosos se
casassem com
meninas suas
sobrinhas.
Nesse padrão, ocorria o
Levirato, ou seja,
a obrigação da
viúva sem filhos
se casar com o irmão do marido
falecido, mas também o Sororato:
o viúvo tende a se casar com a irmã
da mulher que morreu. Hipótese
ainda hoje não incomum em vários nichos familiares.
Antigamente era também frequente a Poliginia, ou seja, um homem a possuir várias esposas.
O que ainda ocorre em grande
parte do globo e que em outras
sociedades se disfarça com a manutenção de amantes.
As consequências do prevalecimento desse projeto familiar é a
formação de alianças políticas alicerçadas em parentesco, o nepotismo, a preservação de uma cultura
agrícola e provinciana, dificuldade na
formação de uma cidadania consciente de seus deveres e direitos.
Já na Europa Ocidental desenvolveu-se uma tipologia diversa,
em que o parentesco não exercia
tanta influência. Por força da cristianização, por volta do ano quinhentos, estimulou-se a formação de
famílias nucleares, resumidas aos pais
e seus filhos. Fragilizaram-se os laços com os demais familiares.
Também era vedada a união
entre primos até o sexto grau, as-

O Brasil é um
instigante
laboratório
antropológico,
para experiências
as mais
interessantes e
às vezes as mais
esdrúxulas
sim como de parentes por afinidade, aqueles que não são de sangue,
conforme a complexa linhagem ainda hoje prevista no Código Civil.
Proibiu-se inclusive casamento de
padrinhos e madrinhas com seus afilhados, relação considerada incestuosa. Em lugar da endogamia, prestigiou-se a exogamia, ou o casamento com pessoas não aparentadas.
Aboliu-se levirato e sororato e
passou a vigorar o brocardo "quem
casa quer casa", sem a ampliação
dos grupos familiares. O padrão
monogâmico,emtese,abominaoconcubinato. O resultado é o fim dos clãs,
a formação de agregações espontâneas entre diversos grupos, intensificação da vida citadina e apreço
pela participação política. O que dizer hoje dessa origem familiar?
A chamada "família-tipo" do
século XX - pai a trabalhar para
obter o sustento, mãe com tarefas
domésticas, um casal de filhos praticamente é minoritária. Chegou
a ser 70% até os anos cinquenta e
no ano 2000 não ultrapassava 14%.
A partir daí, inúmeras conforma-

ções inesperadas surgiram. A chamada "produção independente",com
a filiação sem vínculos com o casamento. Muitas famílias mononucleares,
com a mãe como chefe e responsável
pelos filhos. Avós criando netos em
virtude de filhos pré-mortos ou sem
condições de zelar pelo produto de
relações às vezes ocasionais.
Fertilização in vitro, fecundação artificial, parelhas homoafetivas, famílias poliafetivas e tantas
configurações, que ao se cuidar da
"família", abre-se espaço para a
multiplicidade de concretizações de
um convívio propiciado por afeto. Na
verdade, mais importante do que o
sangue é o amor. Aquele sentimento
que "move o sol e as demais estrelas", é a argamassa que permite a
continuidade da experiência humana sobre este sofrido planeta.
Toda sociedade que a vida real
mostra tornar-se possível, desde que
haja afeição, merece a proteção estatal.
A aparente desordem social, a ruptura
dos paradigmas, o inimaginável, cede
espaço ao respeito que o ser humano
merece, em quaisquer condições. O
Brasil é um instigante laboratório antropológico,paraodesenvolvimentode
experiências as mais interessantes e às
vezes as mais esdrúxulas. Mas onde
está o ser humano, aí está uma criatura que tem ínsita dignidade. É mister
que ninguém se esqueça disso.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente da
Pós-graduação da Uninove,
presidente da Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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Hospital São Lucas passa a ter nefrologista
Atuação de um nefrologista é um suporte importante, especialmente no tratamento de pacientes com Covid, já que o rim é o segundo órgão mais atingido
Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

O médico nefrologista Alex
Gonçalves vai começar a atender
no Hospital Beneficente São Lucas,
a Santa Casa de São Pedro. Com
atuação na área há 17 anos na região, Gonçalves falou com o prefeito Thiago Silva na manhã de
quarta (7). "Será um importante reforço na equipe que atua no
hospital", disse o prefeito. A nefrologia é uma especialidade dedicada ao diagnóstico das doenças do sistema urinário, principalmente as relacionadas ao rim.

A atuação de um nefrologista
é um suporte importante especialmente no tratamento de pacientes
com Covid, já que o rim é o segundo órgão mais atingido pela doença, atrás apenas do pulmão.
"A pandemia está causando situações difíceis para todo
mundo. É muito importante que
sejam seguidas as recomendações
das autoridades de saúde e que as
pessoas não baixem a guarda. É a
vacina que vai mudar esta realidade", disse o médico.

HEMODIÁLISE - Na conversa com o prefeito, o médico que
atende também na Santa Casa de
Piracicaba, Hospital Regional e em
Limeira, explicou que a implantação de um tratamento que garanta
a hemodiálise de pacientes é algo
complexo, que não depende apenas
de equipamentos, mas de insumos,
capacitação e outros fatores. "A
região hoje tem suporte para atender essa necessidade. Os pacientes
que precisaram deste tratamento
foram atendidos", informou.
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São Pedro recebe 1.040 doses de vacina
A Secretaria de Saúde de São
Pedro recebeu, sexta (9), 1.040 doses de Coronavac destinadas a segunda dose de pessoas com 72 a 74
anos e primeira dose para profissionais da Educação. A aplicação será
realizada nas pessoas cadastradas,
que serão avisadas sobre o dia e
horário da imunização.
Marcela Gonçalves, coordenadora de saúde da secretaria, explica que o número encaminhado
para o município é bem menor que

o necessário para aplicar as doses
nos grupos prioritários. "O Dr. Giuliano, como secretário da Saúde, já
encaminhou ofício para a GVE com
o objetivo de aumentar o número
de doses encaminhadas para São
Pedro, insuficientes para atender
o grupo prioritário", destaca.
Para Marcela, é "perfeitamente compreensível" a preocupação da
população com a vacinação, mas é
preciso destacar que as doses chegam de maneira específica para de-

terminados grupos prioritários e
que o município precisa seguir este
cronograma do Estado. "Muitas
vezes as doses chegam para uma
faixa etária sem ter atendido 100%
da anterior", avisa.
A orientação é para que as pessoas façam o cadastro nas Unidades Básicas de Saúde em que são
atendidas de acordo com a faixa
etária anunciada. Atualmente, o
cadastro está aberto para pessoas
com 68 anos ou mais.

R ECURSOS

CâmaradeSãoPedroantecipadevolução de
R$ 150 mil para combate ao coronavírus
A Câmara Municipal de São
Pedro antecipou a devolução do
duodécimo, no valor de R$ 150 mil,
aos cofres da Prefeitura Municipal
para combate aos efeitos da pandemia do coronavírus. A medida
foi formalizada por meio da Portaria n° 270/2021, assinada pelos
parlamentares. Conforme o documento, a devolução será feita em

duas parcelas: a primeira no valor
de R$ 100 mil neste mês e a segunda, de R$ 50 mil, em maio. O presidente da Casa Legislativa, Du Sorocaba, explicou que o montante
será usado na Saúde e no Social.
"Nesse momento de tanta necessidade, a Câmara se sensibilizou
pela antecipação da devolução. R$
100 mil vão para a área da Saúde e

R$ 50 mil vão para a compra de
cestas básicas para as famílias que
estão precisando", explicou o parlamentar. Ainda segundo a portaria, como forma de redução de custos da Câmara Municipal, está suspensa por 90 dias a contratação de
novos serviços, exceto os de caráter emergência, e também a realização de horas extras.

Divulgação

A medida foi formalizada por meio da Portaria n° 270/2021, assinada pelos parlamentares

O prefeito Thiago Silva e o médico Alex Gonçalves

Lockdown e cuidados com a explosão social
Dirceu Gonçalves
O clima decorrente da Covid
19 é de fundo do poço. Hospitais
cheios, filas para a internação de
pacientes cujo tratamento exige
urgência e políticos divergindo e
tentando tirar algum proveito da
desgraça que se abate sobre a população, formam o quadro negativo. Em vez de terem tanta razão do
que afirmam, os governantes deveriam fazer autocrítica para verificar onde erraram e levou a pandemia a recrudescer. Atentar, por
exemplo, que as quarentenas parece não ter dado certo, pois é onde
ocorreram que a situação hoje se
encontra pior..
As escaramuças em torno do
mal - leitos, UTIs, oxigênio, vacinas - em nada contribuem para a
solução dos problemas e nem à
conscientização do povo sobre a
gravidade do momento. Pelo contrário, levam as pessoas à incredulidade e a não se protegerem convenientemente. Tem faltado à população a orientação segura e sem
a sinistrose que se criou. Os governos certamente seriam melhor
compreendidos se antes de exigirem distanciamento e o recolhimento pessoal, tivessem adotado
providências para que o mesmo cidadão que não se aglomera nas
ruas, bares, restaurantes e outros
estabelecimentos não tivesse que
utilizar veículos lotados no transporte público. Finalmente, agora
resolveu-se escalonar a entrada e
saída ao trabalho, o que vai diminuir a lotação dos veículos, mas
também será importante impedir
passageiros em pé e multar quem

insistir. Outra providência para o
momento é incentivar o home-office, além de proibir (e fiscalizar) a
realização de qualquer tipo de reunião, festa ou comemoração em
ambiente público ou privado. Outros
pontos são manter as atividades econômicas mediante o protocolos sanitários, e providenciar mais vagas
hospitalares ou, pelo menos, retornar ao funcionamento os hospitais
de campanha e leitos fechados meses atrás quando se pensava estar
terminando a pandemia.
Estamos rumando para
novo trancamento nas atividades. Já passou muito da hora
de os adversários deixarem de
lado suas diferenças e seguirem
numa mesma direção. Lembrar
que toda medida restritiva traz
efeitos colaterais, muitos deles
altamente danosos. Não se esqueçam dos vulneráveis que se
forem impedidos de fazer seus
pequenos trabalhos começam a
passar fome imediatamente. Estes precisam ser apoiados de alguma forma para não se tornarem combustível para a revolta
social, cujas consequências são
imprevisíveis.
O momento é grave. Ninguém
pode ignorar e agir sem considerar
o problema econômico-social decorrente do lockdown ou medidas restritivas. Existem coisas - especialmente a fome - que não podem esperar. O governo federal já obteve
as autorizações legislativas necessárias e vai instituir o auxilio emergencial aos carentes, Também está
para decretar medidas de socorro
aos negócios, antecipar o 13º salário e oferecer carência de quatro

Ninguém pode
ignorar e agir sem
considerar o
problema
econômico-social
decorrente do
lockdown
meses no desconto dos empréstimos consignados de aposentados,
pensionistas e servidores tomadores desse tipo de crédito. Que não
retardem as medidas porque elas,
além de socorrer os diretos interessados, ainda colocarão dinheiro no mercado. Governadores e
prefeitos que vêem a necessidade
de cessação de atividades, também
devem se preparar para, humanitariamente, destinar parte de seus
orçamentos ao socorro dos necessitados. Isso, além de evitar sofrimento, servirá para evitar a convulsão social.
Quanto à população, resta apenas a opção de atender às restrições impostas. Usar máscara, manter distanciamento pessoal, evitar
aglomerações e lavar as mãos seguidamente com água e sabão ou
álcool-gel. E esperar a vez de cada
um tomar a vacina, mas, mesmo
assim, continuar vigilante até a
Covid-19 perder força e deixar de
infectar a matar em nosso país.
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais
Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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VIDA

Administração Thiago Silva completa 100 dias
Realizações neste período bastante afetado pela pandemia marcaram as áreas de infraestrutura, saneamento, educação e social; a prioridade é a defesa da vida
“Começo todos os meus dias com orações,
pedidos de sabedoria e proteção para as decisões que tomo como administrador público.
Não há decisão fácil. São medidas que influenciam a vida das pessoas e por isso precisam
ser sábias e concretas” A declaração do
prefeito Thiago Silva ajuda a definir o “clima” destes primeiros 100 dias de governo, completados neste sábado (10). Se todo
começo de governo tem o período de ajuste necessário, este tem o complemento da
pior fase da pandemia do coronavírus.
“Com todas as dificuldades, conseguimos avançar. Muito foi feito para amenizar os impactos desta nova onda de Covid
e também em outras áreas, mas sempre
com o foco principal na saúde e na proteção da população”, disse o prefeito.

Para Thiago, o momento difícil exige
enfrentamento. “ Estamos aqui para fazer
o melhor e vamos fazer”, afirmou, destacando a seguir o grande volume de investimento destinado à saúde para “proteger
a vida de cada cidadão”.
“Foram investimentos na aquisição de
medicamentos, insumos, oxigênio e também em outras áreas, como aquisição de
veículos e maquinários. Há também preocupação com a economia, desde o pequeno empresário, até o de médio e grande porte e autônomos. Todos estão no foco. ”
Na Saúde, outros destaques envolvem a desinfecção das ruas com quaternário de amônia,
aumento dos leitos de UTI, compra de um tanque
de oxigênio.” Todas as ações são norteadas pela ciência, pesquisa e medicina”, ressalta o

prefeito.Na infraestrutura, destaque para a
pavimentação asfática, guias, sarjetas e passeio público nos bairros Vertentes das Águas e
Floresta Escura; revitalização do Ginásio do
Bordadão; construção de rede de águas pluviais na serra do Querosene, implantação de semáforos, recuperação das estradas vicinais,
Operação Tapa Buraco, implantação de ciclofaixa na avenida Nova Imigrantes, implantação de iluminação pública em diversos bairros, como o Nova São Dimas II, entre outros.
Na Educação, o compromisso é buscar
a excelência no aprendizado e ensino. Com
os desafios da pandemia, ganharam força
ações ligadas à inovação, responsabilidade e zelo. Foram executadas mudanças físicas, como as reformas em algumas escolas e de gestão, com foco na interação digi-

tal. Foi lançado um site para facilitar a disponibilização de conteúdos para pais e alunos
e realizados projetos específicos como o Bem
me quero, voltado a alunos do ensino fundamental II e com participação do setor de
psicologia da rede municipal de ensino.
Para alunos sem acesso à internet, as escolas oferecem as atividades impressas e nestes 100 dias foram feitas três entregas dos kits
alimentares a todos os alunos da rede municipal de ensino. Na última entrega, os alimentos
não perecíveis ganharam o reforço de iogurte
produzido na Cooperativa de produtores de
leite localizado no alto da serra.
Em tempos difíceis como o da pandemia,
marcado por dados alarmantes e perdas em
muitas famílias, arte e cultura ganham ainda
mais importância no suporte às ações do coti-

diano tão alterado no último ano. Na área de
Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, os destaques são as mudanças físicas como as realizadas na Biblioteca Municipal, que ganhou sala
de pesquisa com computadores e acesso a internet para estudantes, leitores e usuários do sistema, software para implantação
de pesquisa virtual para os leitores; aquisição de 100 novos títulos escolhidos pelos leitores, criação do sistema delivery de livros e
criação de espaço externo com jardim e redário para realização de leitura ao ar livre, contação de histórias, luau e sarau literário
A possibilidade de participação dos cidadãos nos processos de escolha destas áreas
também é destaque. Na Cultura, foi realizada
pesquisa de demanda para definir os cursos,
oficinas e workshops que serão realizados pelo

setor. Os projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc estão programados para ocorrer on
line até outubro e também foi realizada parceria com a Poiesis, por meio da Secretaria de
Estado da Cultura, com oferta de cursos gratuitos em diferentes áreas. No Turismo, as
obras físicas incluem mudanças no PIT (Posto
de Informações Turísticas) e manutenções na
praça Gustavo Teixeira e no Parque do Cristo.
Teve início também o São Pedro Live Show,
projeto que traz apresentações artísticas por
meio de shows musicais em lives para resgatar as músicas ao vivo realizadas em diversos
pontos turísticos da cidade. No Social, destaque para as atividades como as campanhas
solidárias que garantiram a arrecadação de
aproximadamente 1.800 itens que serão distribuídos à população vulnerável.

S ANEAMENTO

Todas ações são fruto de estrutura
bem organizada para avançar mais
Na área de saneamento, o destaque é para
a continuidade das obras de troca de rede
de água e da ETE do Horto, elaboração dos
projetos executivos do sistema de captação
do Araquá e adutora de água bruta até a
ETA 1; levantamento de dados ambientais

da bacia do ribeirão Samambaia com o objetivo de estabelecer medidas de proteção e recuperação das nascentes desta bacia tão importante. Todas as ações realizadas são fruto da estrutura organizada de São Pedro, que
está pronta para avançar ainda mais.

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

Manutenção de estradas rurais no bairro Capim Fino

Novo Tanque de Oxigênio da Santa Casa

Pavimentação Vertentes

Vacinação

Ciclovia

Desinfecção das Ruas

Iluminação do Praia Branca

Iluminação no Nova São Dimas II

Iluminação Chácaras ABC

Reforma do Ginásio Bordadão

Entrega de Kits Alimentares

Instalação de Semáforos
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FALECIMENTOS
EVERTON ANTONIO
DA SILVA
Faleceu dia 26 de Março na cidade de Charqueada, aos 28
anos, filho do Sr. Jose Amaro da
Silva e da Sra. Elenice Aparecida de Oliveira Silva, era casado
com Joyce Luana Rosa de Moraes; deixa os filhos: Maria Vitoria da Silva e Anthony Dominic
da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Sepultamento dia
27 às 10h00 no Cemitério Municipal de Charqueada. (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SRA. LUCIANA
BRAGAIA PEREIRA
Faleceu dia 27 de Março na cidade de Piracicaba, aos 48
anos, filha do falecido Sr. Alexandre Bragaia e da Sra. Ana Ferreira Bragaia, era casada com o
Sr. Claudio Donizeti Pereira; deixa os filhos: Ana Claudia Pereira e Matheus Pereira. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Sepultamento
dia 27 às 16h00 do Velório Memorial para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro.
(ABIL GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SRA. APARECIDA
CORNACHINI MONTANARI
Faleceu dia 27 de Março na cidade de Botucatu, aos 88 anos,
filha dos finados Sr. Pedro Cornachini e da Sra. Julieta Alves
Cornachini, era viúva do Sr. Jose
Montanari; deixa o filho Jose Antonio Montanari casado com a
Sra. Neusa Aparecida Fernandes Montanari. Deixa neto, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 28 às 10h00 do
Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Maria
da Serra. (ABIL GRUPO UNIDAS
FUNERAIS).
SR. LUIZ CARLOS DE SOUZA
Faleceu dia 29 de Março na cidade de Charqueada, aos 53
anos, filho do Sr. João Fermino
de Souza e da falecida Sra. Iraci
Batista de Souza. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Sepultamento dia 29 às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal de Charqueada para a referida necrópole.(ABIL GRUPO UNIDAS FUNERAIS).

SR. IZAEL GONÇALVES
Faleceu dia 29 de Março na cidade de São Pedro, aos 82, filho dos finados Sr. Pedro Gonçalves Ramos e da Sra. Eugenia Maria de Jesus, deixa os filhos: Regina Gonçalves; Noeli
Gonçalves; Reginaldo Gonçalves; Rosangela Gonçalves já
falecida; Ronaldo Gonçalves;
Regiane Gonçalves; Robson
Gonçalves casado com a Sra.
Carla e Robert Gonçalves. Deixa irmãos, netos, bisnetos, tataranetos demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 30 às
09h30 no Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro. (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SRA. ELZIRA FRANZIN GRANA
Faleceu dia 31 de Março na cidade de Piracicaba, aos 84
anos, filha dos finados Sr. Angelo Benevenuto Franzin e da Sra.
Rosa Herminia da Fonseca, era
viúva do Sr. Nestor Grana; deixa
o filho: Paulo Eduardo Grana
casado com a Sra. Paula Teixeira Botechia. Deixa netas, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 31 às 16h30 no
Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro. (ABIL GRUPO
UNIDAS FUNERAIS).
SR. JOSE SALVADOR
MARQUES TEIXEIRA
Faleceu dia 01 de Abril na cidade de Piracicaba, aos 74 anos,
filho dos finados Sr. Mario Marques Teixeira e da Sra. Ana Hebling Teixeira, era casado com
a Sra. Catarina de Fátima Fava
Teixeira; deixa os filhos: Patricia
Marques Teixeira Feltrin, casada com o Sr. Claudemir Aparecido Feltrin; Rogerio Patrick Marques Teixeira casado com a Sra.
Patricia Pessoa de Moraes e
Jose Salvador Marques Teixeira
Junior casado com a Sra. Aline
Botelho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento 01
às 16h30 no Cemitério Municipal
de Charqueada. (ABIL GRUPO
UNIDAS FUNERAIS).

Araujo dos Santos, era casado
com a Sra. Stela Marilda Fatima
Rocca dos Santos; deixa os filhos: Ramon Rocca dos Santos,
casado com a Sr. Jessica Tietz
dos Santos; Romero Rocca dos
Santos e Rebeca Rocca dos
Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 01 às 15h30 no Cemitério
Municipal de Charqueada. (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SR. PEDRO SOARES SILVA
Faleceu dia 02 de Abril na cidade de Piracicaba, aos 65 anos,
filho dos finados Sr. Vicente Soares Silva e da Sra. Ana Rita Silva, era casado com a Sra. Ines
Pereira Soares Silva; deixa os
filhos: Kamilla Pereira Soares
Silva, Sr. Pedro Paulo Soares
Silva casado com a Sra. Luciana Savino Nogueira, Pedro Henrique Soares Silva. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Sepultamento dia 02 às 16h00 no
Cemitério Parque São Pedro.
(ABIL GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SR. HELIO PEREIRA
Faleceu dia 04 de Abril na cidade de São Pedro,aos 82 anos,
filho dos finados Sr. Ortilio Pereira e da Sra. Rute Rodrigues,
era casado com a Sra. Lidia
Rodrigues Rocha Pereira; deixa os filhos: Eliana Aparecida
Pereira, Sra. Maria Cristina Pereira Guimarães casada com o
Sr. Luiz Carlos Guimarães, Sra.
Gracielia Pereira da Silva casada com o Sr. Luiz Paulinio da Silva, Welington Pereira, Lidiane
Penha Pereira Oliveira. Deixa
netos, demais familiares e ami-

"In Extremis"
gos. Sepultamento dia 04 às
16h00 no Cemitério Parque São
Pedro. (ABIL GRUPO UNIDAS
FUNERAIS).
SR. BENEDITO
RICARDO DA SIVA
Faleceu dia 04 de Abril na cidade de São Pedro, aos 89 anos,
filho dos finados Sr. Rosalino
Ricardo da Silva e da Sra. Virginia Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Sepultamento
ocorreu dia 04 às 10h30 no Cemitério Parque São Pedro. (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SRA. APARECIDA
MIQUELLOTO DE MATTOS
Faleceu dia 04 de Abril na cidade de Chrqueada, aos 58 anos,
filha dos finados Sr. Irineu Miquelloto e da Sra. Verginia Ramos Miquelloto, era casada com
o Sr. Jose Adauto de Mattos; deixa os filhos: Cleiton de Mattos,
Jose Adauto de Mattos Junior.
Deixa demais familiares e amigos. Sepultamento dia 05 às
13h00 no Cemitério Municipal
de Charqueada. (ABIL GRUPO
UNIDAS FUNERAIS).
SR. BRASILINO
APARECIDO BENTO
Faleceu dia 05 de Abril na cidade de Charqueada, aos 65 anos,
filha do finado Sr. Alexandre Bento e da Sra. Lourdes Petrocelli
Bento, era casado com a Sra.
Teresinha Gomes da Silva; deixa o filho: Maycon Tadeu Bento.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 05
às 10h00 no Cemitério Municipal de Charqueada. (ABIL GRUPO UNIDAS FUNERAIS).

SR. GERALDO WILMAR
DOS SANTOS
Faleceu dia 01 de Abril na cidade de Piracicaba, aos 62 anos,
filho dos finados Sr. Joao Pereira dos Santos e da Sra. Josefa

FALECIMENTOS
JOVEM: ANAY VITORIA
SOUSA MORATO
Faleceu no dia 31/03 na cidade de
São Pedro aos 15 anos de idade e
era filha do Sr.Adriano Aparecido
Morato e da Sra. Marilene Pereria
de Sousa. Deixa parentes e
amigos.O seu sepultamento deu
se dia 01/04 ás 15:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ALFREDO HUMBERTO
CARAVITA
Faleceu no dia 01/04 na cidade de
Piracicaba aos 68 anos de idade e
era casado com a Sra.Cleusa Aparecida Soares Caravita .Era filho
dos finados Sr.João Humberto
Caravita e da Sra.Joana da Silva
Caravita .Deixa os filhos:Telma Juliana Caravita Bontorin casada com
Clarindo Bontorin ,Ricardo Alexandre Caravita casada com Anny Cristina de Oliveira ,Fabio Giovane Caravita casado com Priscila Camila
Conceição Caravita .Deixa netos e
demais parentes. Sua Cremação
foi realizado no dia 02/04 ás 12:00
hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus seguindo
para o Crematório de Piracicaba.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JUNIR CARNEIRO ALVES
Faleceu no dia 02/04 na cidade de
Piracicaba aos 77 anos de idade e
era viúva do finado Sr. Henrique
Jose Rodrigues de Oliveira. Era filha dos finados Sr. António Ramos
Alves e da Sra, Francisca Carneiro
Alves. Deixa as filhas Fernanda Alves de Oliveira e Ana Paula Alves
de Oliveira. Deixa netos, demais parentes e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 03/04 ás 10:30 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. URSULA ANA STILCK
Faleceu no dia 02/04 na cidade de
Águas de São Pedro aos 78 anos
de idade e era casada com o Sr.
Hans Peter Wilhelm Stilck. Era filha
do Sr. Helmuth Knoop e da Sra. Alvina Knoop, ambos falecidos. Deixa os filhos Sra. Heidy Stilck Hoch e
o Sr. Ingo Stilck. Deixa netos, bisnetos, demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado para a cidade de Itapecerica da Serra para o Crematorio Horto da Paz. (FUNERARIA
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. REGINALDO
ANTONIO FERREIRA
Faleceu no dia 02/04 na cidade
de Piracicaba, aos 41 anos de

idade e era filho dos finados Sr.
Antonio Tomé Ferreira e da Sra.
Josefa Maria Ferreira. Deixa ainda demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Charqueada e o seu
sepultamento deu se dia 03/04
ás 10:30 hs no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
SRA. MARIA LUCIA
DE FRANÇA CAMARGO
Faleceu no dia 03/04 na cidade
de Águas de São Pedro aos 77
anos de idade. Era filha dos finados Sr. Mario Nascimento de
França Camargo e da Sra. Silvia de Rosa França Camargo.
Deixa irmão, demais parentes e
amigos. Sua Cremação foi realizado no dia 03/04 ás 15:00 hs no Crematório de Piracicaba. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SYLVIA MARIA
DAVANZO GAVA
Faleceu no dia 03/04 na cidade
de Piracicaba aos 72 anos de
idade e era casada com Sr. Jorge Antonio Gava. Era filha dos
finados Sr. Marcelino Davanzo e da
Sra. Eline Ciaramello Davanzo.
Deixa os filhos: Fernanda Davanzo
Gava Carlstron e Fabio Davanzo
Gava. Deixa ainda netos e demais
parentes.O seu corpo foi transladado para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento
deu se dia 04/04 ás 09:00 hs no
Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada em
jazigo da família.(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )
SR. MARIO DARIO
Faleceu no dia 03/04 na cidade de
São Pedro aos 73 anos de idade e
era casado com a Sra .Maria Jose
Soares Dario, Era filho do Sr. Francisco Dario e da Sra. Luiza Francisca Dario. Deixa os filhos: Maria
Aparecida Dario e Mario Reginaldo
Dario (falecido). Deixa netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu se
dia 03/04 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)
SRA. MIRALDA CONCEIÇÃO
DA SILVA
Faleceu no dia 03/04 na cidade
de Charqueada, aos 75 anos de
idade e era filha dos finados Sr.
Jose Justino e da Sra. Maria da
Conceição Santos. Deixa as filhas: Kelly Cristina da Silva casada com Alberto Alves Pereira;
Keila Regiane da Silva. Deixa
demais parentes. O seu sepulta-

mento deu se dia 04/04 ás 16:00
hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada
seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
SR. JORGE ANTONIO GAVA
Faleceu no dia 04/04 na cidade
de Piracicaba e era viúvo da Sra.
Sylvia Maria Davanzo Gava. Era
filho dos finados Sr. Pedro Gava
e da Sra. Dora Di Bene Gava.
Deixa os filhos: Fabio Davanzo
Gava e Fernanda Davanzo Gava
Carlstron. Deixa ainda netos e
demais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu
se dia 04/04 ás 14:30 hs no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo
da família (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SRA.IRENE NOGY ERDEI
Faleceu no dia 04/04 na cidade
de São Pedro aos 82 anos de
idade.Era viúva do Sr.José
Erdei.Era filha dos finados
Sr.Estefan Nogy e da Sra.Julia
Balog Nogy.Deixa os filhos: Priscila e Jovias.Deixa netos, bisnetos
e demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 05/04 ás 10:30
hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus seguindo para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS
SR. SEBASTIÃO ROQUE
SEMMLER
Faleceu no dia 07/04 na cidade
de Charqueada aos 63 anos de
idade. Era filho dos finados Sr.
Antonio Semmler e da Sra. Pau-

la Loureiro Semmler. Deixa os
filhos Paulo César, Elaine Cristina, Ana Lúcia e Ana Paula (falecida). Deixa netos, demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 07/04 ás 14:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Charqueada seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VANDERLEI LADIK
Faleceu no dia 07/04 na cidade
de São Pedro aos 65 anos de
idade e era viúvo da Sra. Ivanete
Stravino Ladik. Era filho dos finados Sr. João Ladik e da Sra.
Dalila Frari Ladik. Deixa a filha:
Larissa Stravino Ladik. Deixa uma
neta, demais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se dia 08/
04 ás 10:30 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. DEUSDADO
BENEDITO DE SALES
Faleceu no dia 08/04 na cidade
de Charqueada aos 61 anos de
idade e era casado com a Sra.
Maria Luciene da Silva Sales.
Era filho dos finados Sr. Mariano Benedito de Sales e da Sra.
Maria Cecilia Rodrigues. Deixa as
filhas: Daniela Maria de Sales Marin, Rafaela Aparecida Sales e Renata Cecilia de Sales. Deixa demais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se dia 08/04 ás
11:00 hs no Cemitério Municipal
daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

Pomo de Adão e a maçã
Cecílio Elias Netto

Q

uando me reporto a experiências anteriores, a algumas delas
digo pertencerem
àqueles priscos tempos. Pois – diante de
pretensiosos que acreditam o mundo estar
começando com eles – fico acho
que meio aparvalhado. Ora, já se
inventou a roda há milhares de
anos. Já despertamos para a escrita há séculos sem fim. E – por
incrível possa parecer – o sexo
existia, era vivido e, desde o início, sempre causou problemas. O
exibicionismo da nudez feminina é antiquado demais. Os nossos gênios da pintura, da escultura reproduziram, maravilhados, a beleza da mulher desde as
cavernas. Na verdade, na verdade, para mim, “está tudo como
d´antes no quartel de Abrantes”.
Mais sabiamente ainda, já nos
fora revelado: “Nada há de novo
sob o Sol”.
Na realidade, estou, apenas,
tentando explicar-me, como jornalista de tempos que me parecem quase imemoriais. Primeiramente: nunca se deu, ao jornalista do século passado, o pretexto
de alegar falta de assunto. Como,
faltar assunto? Absurdo, pois
“uma folha que cai estremece as
estrelas”. Um pobrezinho pedindo esmola revela a profunda, a
imensa, a absurda injustiça social, fruto de economias desumanas. Um buraco na calçada é notícia, pois, nele, alguém poderá
tropeçar e machucar-se. O barulho das ruas exige discussão,
causa que também é de angústias, de irritações, de descontroles emocionais. A vida é notícia.
A principal de todas. Mais, muito mais do que a morte, esta que
parece ter preferência no noticiário mundial. Há colunas de
falecimentos. Por que não a de
nascimentos?
Não ter o que escrever, falta
de assunto isso, pois, não é justificativa para aquele cujo ofício é
exatamente escrever. Podem ocorrer – e ocorrem – o cansaço, a
exaustão, o desânimo. São nossos limites humanos. Mas assunto sempre existe. Pois a Vida explode em tudo, explosão de beleza. Até mesmo nas pedras. Pois
bem. Não posso, não vou, não
quero alegar falta de assunto.
Muito pelo contrário. O que me
angustia é a abordagem, a maneira de fazê-lo. Pois a missão jornalística é a de informar forman-

do. Colaborar para a
formação. E, nesse
momento tão angustiante, como colaborar,
como auxiliar na interpretação dos acontecimentos, como acender
lampiões para um pouco de mais luz? Eis a
angústia.

Sei, porém, que
– apesar de nós,
apesar do vírus,
apesar das
idiotices e
maldades de
governantes – a
Vida continua
Não sei a resposta. Confesso
estar confuso. Sei, porém, que –
apesar de nós, apesar do vírus,
apesar das idiotices e maldades
de governantes – a Vida continua. E, como sempre, à nossa disposição. À nossa espera. O vírus é
uma contingência que, agora, se
tornou problema. E, em se revelando problema, desafia-nos à
busca de solução. Pois se é problema, há que ter solução.
Enfim, eu ia escrever sobre o
pomo de Adão e a maçã. Pois, não
é que, em todo esse caos, aprendi
porque se deu nome de pomo de
Adão àquele caroço que os homens têm na garganta? É um pedaço da maçã com que ele se engasgou, assustado com a falta
cometida. Eu não sabia. E a maçã
foi o fruto que carregou o pecado
original. Mas, por que a maçã, não
outro fruto? E eis que aprendo
com alguns autores: quando se
corta a maçã pela metade, ela revela o que se assemelha aos
genitais femininos. E, dando-se
outro corte, a aparência é a dos
masculinos. Comove-me saber
ter havido eras em que o homem tinha tempo para pensar,
imaginar, criar, inventar, produzir mitos e lendas...
Além de aprender o que é o
pomo de Adão, confirmou-se-me
aquilo que a vida já me ensinara
e de que, quase sempre, me esqueço. A cultura inútil não é tão
inútil assim. Pois traz leveza, encanto, doçura à vida. A maçã é
mais poderosa do que o vírus...
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br
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H ABIT
AÇÃO
ABITAÇÃO
ALUGO APTO
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------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 Casa
em São Pedro ou Piracicaba. Tratar
(19) 9.9665-8116.
------------------------------------------SITIO ARRENDO
20 alqueires perto da cidade, bastante água mais casa simples, galpão ótimo para cavalo ou hortaliças.
(11) 9.9998-8701 c/ Luiz.
------------------------------------------CASA SÃO PEDRO
Alugo/vendo/troco, c/casa em Piracicaba, ou santos. aluguel só com
fiador. Tratar cel. (19) 9.98464973
com Renê em São Pedro

VENDO OU TROCO
Mazda 626 ano 98 R$ 7.200,00 Tel.
(19) 9.9399-3880.
------------------------------------------VENDO
Logan 2011 completo, cel 9.91926862 - 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) 9.99863580. Falar com Osvaldo.
------------------------------------------VENDO
Uno Fire 2006, flex, 4 portas, novíssimo, com manual de revisão. Valor
de Tabela Fipe. Tratar (19) 34812021.

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) 34832136.
------------------------------------------GRAVAÇÕES DE
fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/MP3
e VHS p/ DVD. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------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) 34832136.
------------------------------------------VENDO TVs
usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO ÓRGÃO
Minami MDX15, série ouro, com banqueta, ótimo estado. F. (19) 34832136.
------------------------------------------COMPRO
Violão usado - Ficha Som (19) 34832136 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.

Vereadora Cleuza
Barros destaca apoio
aos moradores com
escrituras das casas

Divulgação

A vereadora Cleuza Barros
(PSDB), além de atender aos
munícipes de São Pedro com os
mais variados assuntos, está se
dedicando a colaborar com os
mutuários que quitaram suas
casas no Núcleo Habitacional

Theodoro de Souza Barros.
"Estão recebendo suas escrituras, sonho dos mutuários
que está se realizando depois
de 22 anos. Este acontecimento é um sonho meu também", declarou Cleuza Barros.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão frentista, nascido em Aragominas, GO, no dia quatro de
outubro de mil novecentos e setenta e cinco (04/10/1975),
residente e domiciliado na
Travessa Gentil Teixeira, 20, Horto Florestal, São Pedro, SP, filho
de VALDETE DOS SANTOS. ALINE PAOLA DE OLIVEIRA,
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Pedro, SP,
no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e dois (21/
07/1992), residente e domiciliada na Travessa Gentil Teixeira, 20,
Horto Florestal, São Pedro, SP, filha de BATISTA DE OLIVEIRA e
de SILVIA GOMES DE MORAES.
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
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Thermas Water Park anuncia novos projetos
Impacto econômico e geração de emprego e renda deverão movimentar mercado e turismo regional pós pandemia; investimento em torno de R$ 20 milhões

Com a inauguração do Thermas Park Resort prevista para
2022, o Thermas Water Park anuncia novos projetos de melhoria e
expansão para trazer mais infraestrutura, segurança e diversão ao
público. O plano de expansão incluirá um portal totalmente novo
de acesso ao parque, a expansão
do estacionamento para comportar mais de 1.500 carros e a criação de uma praça gastronômica
com espaço para shows e eventos próxima ao parque aquático.
Para essas novidades, o investimento é de cerca de R$ 20 milhões.
“Acreditamos fortemente na
retomada do turismo em nossa região – principalmente após uma
parcela significativa da população
ser vacinada, tendo como base o
que tem ocorrido em regiões mais
maduras, como a América do Norte e Ásia. A pandemia nos afetou
negativamente em termos financeiros, porém gerou benefícios disruptivos em termos de automatização
de processos internos, fortalecimento dos canais de vendas digitais e diversificação das nossas
fontes de energias – construímos
uma usina solar para atenuar
custos com energia e contribuir
ecologicamente para os desafios da
mudança climática. Sairemos dessa crise mais fortes e produtivos –
para dar uma experiência ao nosso cliente ainda melhor e mais sustentável”, dizem Silvia e João Andrade, fundadores do parque.
Em paralelo aos novos projetos de expansão, os quais serão em
breve anunciados detalhadamente, o parque também irá investir em
um novo modelo de governança e
gestão, por meio da contratação de
um executivo de mercado com vasta experiência no setor de turismo e entretenimento. “Os investimentos em expansão irão impulsionar a atratividade do parque e a percepção do turista com
relação à qualidade dos aspectos
físicos, e para conseguir colher bons
frutos desses ativos, o parque irá
investir fortemente em pessoas
para ter uma equipe a cada ano
mais qualificada.”, destacaram.
IMPACTO ECONÔMICO
E TURÍSTICO - Com investimento de R$ 400 milhões, o Thermas
São Pedro Park Resort é um projeto imobiliário turístico do Grupo J.
Andrade com a WAM Brasil e a
ABL Prime.E ainda contam com
uma das mais conceituadas empresas de construção do país, a MPD
Construtora. Com essa obra, haverá um impactono desenvolvimento econômico e turístico da região.
Numa área de mais de 40 mil
metros quadrados, entre Resort e
extensão de estacionamento, serão
construídos quatro prédios de cinco andares, com 465 apartamentos mobiliados de 42,63 metros
quadrados cada, com quarto, cozinha, sala e banheiro. Além disso,
numa área de lazer exclusiva, haverá lobby, restaurante, parques
aquáticos para adulto e crianças,
ofurôs, espaço kids, playground,
academia, sauna, SPA, bar, lojas,
cinemas, salão de jogos, mirante
e piscina coberta e aquecida.

Fotos: Divulgação

SOBRE O THERMAS Idealizado no início da década de
90 pelo Grupo J. Andrade, o Thermas Water Park oferece diversas
atrações durante todo o ano. Numa
área de 4 milhões de metros quadrados, com milhões de litros de
água espalhados por 19 piscinas, o
complexo turístico tem como diferencial o fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias com variadas opções de hotéis
das principais bandeiras e ao Aeroporto Internacional de Viracopos.
Com rampa de boias, complexo de toboáguas, armários para
locação, a maior piscina de ondas
do estado de São Paulo Estado, o
Parque das Águas Quentes, o Parque Infantil de 8.000 metros quadrados com águas quentes, o
Thermas também conta com restaurantes, lanchonetes, sorveteria,
loja de conveniência, mini shopping, playground, fraldários, espaço para amamentação, copa
para família, mini fazenda com
animais exóticos e estacionamento. Além das exposições permanentes Era Pré Histórica, Era do
Gelo, Insetos Gigantes e Gigantes
do Fundo do Mar, tem a Pousada
Chalés do Thermas. Os projetos
que estavam em andamento terão
sequência nas finalizações, como
o Castelo da área infantil, que
mesmo em fase preliminar já é
sucesso e querido por pais e filhos.
SOBRE A WAM BRASIL
- Maior comercializadora de multipropriedades de férias da América Latina, está presente em seis

estados brasileiros com 17 empreendimentos em ampla comercialização. Sua gestão detém as certificações ISO 9001 de qualidade,
GreatPlace To Work e prêmios
pelo excelente atendimento ao cliente. Com mais de 1500 parceiros e colaboradores, oferece um
modelo de negócio inteligente e
repleto de viagens e vantagens exclusivas aos multiproprietários.
SOBRE A ABL PRIME Com mais de 30 anos de experiência de seus sócios fundadores
no mercado imobiliário, a ABL
Prime é uma empresa full service, que possui expertise para atender e gerenciar, sob medida, todas as fases de um empreendimento; desde sua concepção, desenvolvimento, comercialização,
implantação, administração à completa reformulação do negócio.
SOBRE A MPD CONSTRUTORA - A MPD atua há 38
anos na construção de indústrias,
hospitais, universidades, galpões de
logísticas, shopping centers e na
incorporação de apartamentos e
escritórios de médio e alto padrão,
prezando pela qualidade de acabamento, entrega 100% no prazo e
pelo respeito aos seus clientes e colaboradores. Além disso, investe em
desenvolvimento tecnológico e boas
práticas construtivas, sem deixar
de lado as responsabilidades social
e ambiental.É a 3ª maior construtora do país de acordo com a 17º
edição do ranking INTEC (https://
www.mpd.com.br/blog/mpd-e-a3a-maior-construtora-do-brasil/)

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos
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T RÂNSITO

Nova lei passa a valer no dia 12 de abril
Entre as principais mudanças do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estão aumento do limite de pontuação e extensão da validade da CNH
Divulgação

No próximo dia 12, entra em
vigor a nova lei de trânsito. Quem
acompanha o site e redes sociais
do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran-SP)
nota que há campanhas de orientação para os condutores. Pelo https://www.detran.sp.gov.br/ é possível ver uma série de conteúdos
para tirar dúvidas sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que envolvem a documentação de habilitação, prazos do processo administrativo, obrigatoriedade de itens de segurança e novas sanções de infração.
Desde o último dia 1º, o Detran esclarece as novas regras para
o transporte de crianças, como os
tipos de acessório para cada faixa
etária; sobre as mudanças para os
motociclistas, como a tipificação da
obrigatoriedade de uso da viseira.
Para os ciclistas, há informações
sobre sinalização noturna e situações em que o tráfego no bordo da
pista é permitido. Uma das principais
alterações no CTB é sobre o limite de
pontuação, que sobe de 20 para 40 em
alguns casos. Essa mudança vai favorecer quem já tem 20 pontos atualmente e não cometeu nenhuma
infração gravíssima. Nesse caso, a
partir do dia 12, o novo limite do
condutor subirá automaticamente
para 40 pontos e ele não terá a habilitação suspensa.
PONTUAÇÃO - A quantidade de pontos para a suspensão de
CNH considera três limites: 20 pontos para quem possui duas ou mais
infrações gravíssimas; 30 pontos,
para aqueles com uma infração
gravíssima, e 40 se não houver nenhuma infração gravíssima. A punição, para os casos de suspensão
direta, pode variar de dois a oito
meses, ou de oito a dezoito meses
se houver reincidência.
Para os motoristas profissionais,
valerá a regra de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações
cometidas. Essa mudança era uma
antiga demanda de caminhoneiros. O
legislador entendeu que, por permanecerem mais tempo ao volante do que os

demais condutores, o limite para esses
profissionais deveria ser diferenciado,
posto que a suspensão do direito de
dirigir impactaria a própria capacidade de subsistência de suas famílias.
VALIDADE DA CNH - O
aumento da validade da CNH passou de cinco para dez anos para
condutores de até 50 anos. Aqueles entre 50 e 70 anos passam a
renovar a cada cinco anos. Já os
motoristas com mais de 70 passam
a renovar a cada três anos. A regra
é a mesma para os motoristas profissionais. As mudanças só valem
para as habilitações expedidas após
12 de abril de 2021. Além disso, a
CNH passa a ser documento
oficial de identificação, com previsão legal expressa. Quando o
motorista tiver acesso à Carteira Digital de Trânsito, será dispensado o porte da CNH.
Multas e descontos - Será obrigatória a substituição de multas
leves ou médias por advertência
para o motorista que não cometeu
nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Além disso, as infrações terão o prazo de 30 dias
para que seja indicado o verdadeiro condutor. A defesa prévia passa
a ser mais simples, podendo ser eletrônica. Os órgãos autuadores do
SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) devem permitir ao motorista infrator pagar somente 60%
do valor da multa. Contudo, o abatimento de 40% ocorrerá apenas se
o condutor quitar a infração no
aplicativo do SNE.
MOTOCICLISTAS - A viseira é um item de segurança obrigatório nos capacetes dos motociclistas. Antes, o desrespeito a essa regra era uma infração leve, sujeita a
multa de R$ 88,38. A nova regra
cria infração específica, que passa
a ser considerada média, com multa
de R$ 130,16 e retenção do veículo
para regularização.
Além disso, passou de 7
para 10 anos a idade mínima
para que crianças possam ser
transportadas em motocicletas.

Aquelas que não possuem condições de cuidar da própria segurança também continuam
proibidas de viajar na garupa.
Cadeirinha - É obrigatório o
uso para crianças de até dez anos
ou que ainda não tenham atingido
1,45 metro de altura. O condutor
que desrespeitar essa regra poderá
ser autuado com uma multa de
infração gravíssima, no valor de
R$ 293,47 e 7 pontos na carteira.
Faróis - Os faróis que anteriormente eram obrigatórios em rodovias federais, agora serão necessários somente em casos de rodovias fora do perímetro urbano durante a luz do dia também sob neblina, chuva, cerração e em rodovias de pistas simples.
Ciclistas - Pedestres possuem
a preferência sobre ciclistas que, por
sua vez, possuem preferência sobre os demais veículos. Condutores de bicicletas devem trafegar nas
ciclovias, ciclofaixas ou acostamentos. Quando não houver, devem utilizar o bordo da pista, no mesmo sentido dos demais veículos. Sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais é obrigatória.
Outra mudança diz respeito à
alteração da gravidade da infração dos motoristas nos casos de
ultrapassagem de ciclistas. Agora,
deixar de reduzir a velocidade do
veículo de forma compatível com a
segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista passa a ser infração gravíssima, no valor de R$ 293,47.
RECLUSÃO - Fica proibida
a conversão da pena de reclusão
(privativa de liberdade) por penas alternativas no caso de morte ou lesão
corporal provocada por condutor sob
efeito de álcool ou drogas.
BOA CONDUTA - Para estimular a condução responsável,
será criado o Registro Nacional
Positivo de Condutores (RNPC), no
qual deverão constar os dados dos
condutores que não cometeram
infração de trânsito sujeita à pontuação nos últimos 12 meses. Mais
informações:
https://
www.detran.sp.gov.br/

Uma das principais alterações no CTB é sobre o limite de pontuação
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P ANDEMIA

Bebel diz que governador de SP quer
colocar em risco a vida das famílias
Parlamentar petista chama de "ação politiqueira" por parte do governador do Estado, João Doria (PSDB); Bolsa do Povo foi lançada quarta (7)

Para a deputada estadual Professora Bebel, o governador João
Doria (PSDB) quer arriscar a vida
de famílias de São Paulo, em plena
pandemia do coronavírus, fazendo uma ação de marketing mascarada com o auxílio, através do "Bolsa Povo", que anunciou na tarde
de quarta (7). É que, para receber o
benefício de R$ 500,00, o governador estabelece que os beneficiados devem sair de casa para trabalhar em escolas por quatro horas
diárias. "Uma ação politiqueira e
desumana. Caso o governo estivesse mesmo preocupado com a sobrevivência das famílias paulistas,
daria o auxílio como uma ajuda no
orçamento familiar para pessoas
em situação de vulnerabilidade,
sem colocar em risco a saúde.
Não vejo com seriedade esta atitude! Ele pressiona com R$
500,00 para contrapor o auxílio

federal de R$ 150,00, mas, coloca
em xeque a vida humana", declarou ela ao site Brasil de Fato.
De acordo com o governo, o
programa "Bolsa do Povo", que
contratará 20 mil pais e mães
de alunos, em situação de vulnerabilidade social, para trabalharem nas escolas públicas
paulistas por R$ 500,00. O expediente será de 4 horas diárias.
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), a medida serve
para Doria manter sua rivalidade
com o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido), que anunciou o
pagamento do auxílio emergencial de 2021: "Parece uma ação
de marketing". "Ele pressiona
com R$ 500, dando a entender
que é maior que R$ 150,00 e de
fato é, mas que condição ele
impõe para isso, não é mesmo? Eu
não vejo com seriedade. Se ele quer

dar uma renda básica para isolar
as pessoas, então mantenha as pessoas em casa. Vejo com muita preocupação", criticou Bebel.
Para Bebel, há também a preocupação com a condição de trabalho desses pais e mães. "Esse projeto coopera com a precarização que
vem sendo implantada nas escolas
públicas com a terceirização dos
funcionários de escola, que há
muito tempo está sem concurso. A
educação é encarada assim por esse
governo, você pode dar qualquer
coisa e fazer de qualquer maneira." Os 20 mil paulistas que irão às
escolas trabalhar deverão enfrentar uma onda ainda maior
de contaminação no estado. Bebel adverte que de acordo com
Edson Aparecido, secretário de
Saúde do município de São Paulo, abril será o "pior mês da
pandemia em São Paulo".

Divulgação

A deputada Professora Bebel critica a proposta do governador João Doria, por expor a vida das pessoas

L OCKDOWN

GCM de Águas faz balanço das abordagens e barreira sanitária
Águas de São Pedro encerrou
o lockdown no último domingo. As
ações mais restritivas tiveram ótima adesão da população e a Guarda Civil Municipal (GCM) trabalhou ininterruptamente durante o
feriado para conscientizar quem
ainda circulava pelas ruas ou procurava a cidade para passar o fim
de semana. Motoristas foram orientados nas entradas da cidade a retornaram para suas casas e todo um trabalho preventivo foi realizado. Além da Guarda, funcionários da Vigilância
Sanitária, da Secretaria de Saúde e da Pasta do Turismo auxiliaram durante todo o feriado.

"Tivemos uma força-tarefa de vários órgãos públicos engajados nas
ações que visam erradicar o vírus.
Temos certeza que com a soma das
forças, vamos ter ótimos resultados em nossa estância. Agradeço
não só aos funcionários, mas
toda a população que tem sido parcela importante nesta contribuição", disse o secretário de Segurança, Valdir Gibim. "Foi
muito tranqüilo e a Guarda pode
fazer o seu trabalho de orientação, levando informação até o cidadão. Certamente tivemos um resultado satisfatório em Águas de
São Pedro", ressaltou o comandante da Guarda, Evandro Lopes.

O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) também comentou
sobre a ação. "O trabalho preventivo e de orientação sempre é o melhor caminho. Faço um agradecimento especial aos comerciantes e
também aos cidadãos por entenderem o momentodelicadoeporcontribuírem de forma uníssona com as
medidastomadas."Todooefetivodacorporação segue trabalhando no dia a dia
para evitar pontos de aglomeração
ou para averiguar se todas as medidas estão sendo seguidas por comerciantes e munícipes. Vale lembrar que,
mesmocomoencerramentodolockdown, Águas de São Pedro segue na fase
emergencial do Plano São Paulo.

Além da Guarda, funcionários da Vigilância Sanitária, das secretarias de Saúde e de
Turismo auxiliaram durante todo o feriado
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P REGÃO

Nelinho afirma que Águas paga mais
caro por produtos e questiona pregão

FOME

Bebel propõe a ampliação
do programa "Bom Prato"
Divulgação

Diante disso, o vereador quer saber: "qual a razão da aceitação de preços excessivamente
abusivos, tendo em vista que a prefeitura adquire tais produtos em grande quantidade?"
Divulgação

Em requerimento protocolado
nesta semana, o vereador Nelinho
Noronha (PT) afirma que a Prefeitura está pagando mais caro pelos
produtos hortifruti comprados
através do pregão presencial 03,
deste ano, do que o praticado em
supermercado da cidade. Para o
vereador, por ser um pregão, os
valores deveriam ser menores, inclusive porque as compras são de
um volume considerável, o que
sempre contribui para ser menor.
Tendo em suas mãos um folheto publicitário de supermercado da cidade, Nelinho diz que o
preço de venda no varejo nos mercados do município na maioria dos
produtos adquiridos pelo pregão
presencial nº 03/2021 "custam em
média 40% mais baratos do que o
valor pago pela Prefeitura Municipal para aquisição dos mesmos
produtos. Como exemplo o quilo do
abacate é vendido no varejo a R$
3,58 o quilo, e a Prefeitura está pagando R$ 7,30, enquanto que pela
banana que sai a R$ 2,97 no supermercado, no pregão foi estabelecido R$ 7,30. Já o da tangerina que
custa R$ 4,57, a Prefeitura está
pagando R$ 8,70, enquanto que
o da abobrinha que sai a R$ 1,99,
está sendo pago R$ 5,12 no pregão, mesma situação do tomate
que no supermercado da cidade é
anunciado a R$ 2,97, a Prefeitura
está pagando R$ 6,60.
Diante disso, o vereador Nelinho Noronha quer saber: "qual a
razão da aceitação de preços excessivamente abusivos, tendo em vista que a prefeitura adquire tais produtos em grande quantidade?"
Também questiona: "apesar da

A deputada Professora Bebel quer ampliação dos
restaurantes do Bom Prato no Estado de São Paulo

O vereador Nelinho Noronha questiona os preços pagos por produtos hortifruti pela
Prefeitura em pregão presencial; prefeito João Victor disse que é falta de conhecimento
quantidade adquirida pela Prefeitura é relativamente alta, por exemplo, 375 quilos de abobrinha,
15.000 quilos de banana nanica,
por qual razão o próprio edital do
pregão delimita preços bem acima
dos praticados no varejo?"
Para ele, "se for para ser mais
caro, não compensa se fazer pregão. A Prefeitura compra em grandes volumes. Além da má vontade
de fazer o pregão, que deveria ter sido
feito em janeiro, o preço está acima do
praticado no mercado e isso precisa ser investigado", completa.
OUTRO LADO –
"Nota-se o interesse político
do nobre vereador e a total
falta de conhecimento do que
é um processo licitatório",
diz João Victor
Os valores que constam no
contrato 29 (Processo 75/2021) es-

tão enquadrados nos preços de
base de cotações de mercado promovido para embasar o referido
pregão presencial. Destaca-se que
das atas de registro, dos contratos
promovidosedachamadapúblicaque
ainda ocorrerá (três modalidades licitatórias diferentes), os preços praticados encontram-se em consonância.
Em todos os procedimentos
foram feitas as devidas cotações e
não se deve utilizar para parâmetro preços promocionais. Ainda há
que se considerar no preço final do
contrato a validade contratual para
entrega e logística dos produtos e
fornecimento pelo período de 12
meses sem oscilação de preço como
ocorre no mercado formal.
Cabe ressaltar ainda que, apesar de neste processo a empresa ter
a possibilidade de solicitar reajustes de preços devido à flutuação de
mercado, no preço final da merca-

doria devem ser considerados flutuação de preços dos produtos e
custos de entrega, que neste caso
se dá no mínimo três vezes por semana, mais a obrigação de fornecimento pelo período de um ano.
Com relação aos produtos que
se enquadram nas Atas de Registro de Preço, mesmo que não questionado, cabe salientar que mesmo com
a flutuação de preços o contratante não pode solicitar reajuste.
Em suma, é inoportuno comparar um folheto de mercado com
itens em promoção ou com desconto de mercadorias que serão fornecidas pelo período de um ano com preço estável e pré-acordado em certame público. Mais uma vez, infelizmente, nota-se o interesse político
do nobre vereadoreatotalfaltadeconhecimentodoqueéumprocessolicitatório
ou como procedem os trâmites
numa administração pública.

Devido à ampliação do número de pessoas vivendo à margem
da miséria, a deputada estadual
Professora Bebel (PT) propõe em
projeto de lei que já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo,
que seja ampliado o número de restaurantes do Programa "Bom Prato" no Estado de São Paulo, com a
instalação de novas unidades em
municípios com população acima
de 100 mil habitantes, como é o
caso de Piracicaba.
A deputada lembra que, atualmente, o Estado de São Paulo
conta com o "Bom Prato" em apenas 30 municípios, e que embora o
Governo do Estado venha anunciando a instalação de restaurantes
em outros isto, na prática, não vem
acontecendo, daí a sua iniciativa
de propor através de projeto de lei.
"O flagelo da fome, que atinge parcela ponderável da população brasileira e paulista, inegavelmente
agravou-se muito em razão da pandemia do novo coronavírus, em
razão do impacto na economia do
necessário distanciamento social e
outras medidas restritivas adotadas para o controle da disseminação do contágio", diz ela, ressaltando que nos locais que funcionam,
os restaurantes do programa servem café da manhã por R$ 0,50 e
almoço e jantar por R$ 1,00.
Para Bebel, a pandemia afeta
mais fortemente os mais vulneráveis, ressaltando que, no último dia

15 de março, o jornal Folha de S.
Paulo publicou matéria intitulada
"No pior momento da pandemia,
forma avança em São Paulo", contendo depoimentos de pessoas de
diferentes regiões do estado que
passam por dificuldades alimentares e de especialistas que corroboram a análise de que a situação
vem se agravando.
O Programa do "Bom Prato",
do Governo do Estado, na avaliação da deputada, cumpre importante função social, contribuindo
para alimentar a população de baixa renda. "Embora não atinja toda
a população mais necessitada, sua
expansão ajudaria a mitigar o problema da fome, pelo baixo custo da
refeição ao consumidor", enfatiza.
Para a deputada Professora
Bebel, ao lado de outras medidas
que o Governo do Estado necessita
tomar para combater os efeitos desta crise sobre a população mais pobre - entre as quais destaca, por
exemplo, a instituição de um auxílio
emergencial estadual de R$ 600,00 -,
prover, no mínimo, um restaurante da
rede "Bom Prato" em cada município com população igual ou superior a 100 mil habitantes é uma providência inadiável neste momento. "É importante que a Assembleia Legislativa se debruce sobre esse assunto e, com certeza, esse nosso projeto de lei
tem capacidade de abrir esta
discussão", ressalta.

