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Base de Bombeiros completa dez anos
Daniella Oliveira

Sob comando do sargento Ricardo Sanches Migatta, base que atende São Pedro, Águas de São Pedro, Santa Maria e Charqueada foi inaugurada em 2011

Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com

Resgatar, salvar, combater
incêndios e trabalhar diaria-
mente com ações voltadas à se-
gurança e proteção de edificações
públicas e de pessoas. Essas são
algumas das principais ativida-
des da equipe da Base do Corpo

de Bombeiros de São Pedro, que
nesta semana comemorou 10 anos.
Inaugurada no dia 5 de agosto
de 2011, a unidade comandada
pelo o sargento Ricardo Sanches
Migatta atende uma população de
aproximadamente 63 mil habitan-
tes das cidades de São Pedro,
Águas de São Pedro, Santa Maria
da Serra e Charqueada. A4

Com efetivo de 14 homens, base trabalha com três equipes em plantões de 24 horas

Ilumina terá, hoje,
reportagem na EPTV

O Hospital Ilumina, administra-
do pela Associação do mesmo nome,
será destaque em reportagem espe-
cial, neste sábado (7), na EPTV Cam-
pinas, emissora que integra a Rede
Globo de Televisão. A matéria será
exibida no EPTV 1 que vai ao ar ao
meio dia. Além de imagens do Hos-
pital, da carreta e do Centro de Edu-
cação, a reportagem vai mostrar os
mais recentes resultados do projeto
inédito conhecido como Rastreio Ati-
vo Organizado, que já salvou apro-
ximadamente 600 vidas em Piraci-
caba e região.  A presidente do Con-

selho de Administração da Associa-
ção Ilumina, a médica Adriana Bra-
sil, foi entrevistada pelo repórter Fe-
lipe Boldrini Francisco, que também
ouviu autoridades do Ministério Pú-
blico do Trabalho de Campinas, res-
ponsável pela destinação da verba
oriunda de uma multa aplicada con-
tra a Shell/Basf e que deu origem ao
Hospital. O foco do Ilumina é prevenção e
diagnóstico precoce do câncer. A entida-
de teve problemas com a municipali-
dade de Piracicaba, que “segurou”
por bom tempo verba de R$ 700 mil
decorrente de emenda parlamentar.

Coordenaria
abre inscrições
para
campeonatos
de futebol

A Coordenadoria  de
Esportes e Lazer de São
Pedro recebe até o dia 10
de setembro inscrições de
meninos e meninas para
participarem dos Campe-
onatos de Futebol Catego-
rias Dentinho (nascidos
em 2012, 2013 e 2014),
Dente de Leite (nascidos
em 2009, 2010 e 2011) e
D e n t ã o  ( n a s c i d o s  e m
2006, 2007 e 2008). Para
fazer a inscrição é preciso
apresentar cópias do RG
ou certidão de nascimen-
to e de um comprovante de
residência. Para a catego-
ria Dentão, é obrigatório
apresentação do RG. Os
jogos serão realizados aos
sábados à tarde. Outras
informações pelo telefone
3481 9393, que também é
WhatsApp.
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 “Dia dos Pais”
Aldo Nunes

“É um bom tipo, meu velho!
Que anda só e carregando, sua tris-
teza infinita, de tanto seguir an-
dando! Eu o estudo desde longe,
porque somos diferentes! Ele cres-
ceu com os tempos, do respeito dos
mais crentes! Velho, meu querido
velho, agora caminha lento, como
perdoando o vento! Eu sou teu
sangue meu velho, teu silêncio e o
teu tempo! Seus olhos são tão sere-
nos, sua figura é cansada, pela ida-
de foi vencido, mas caminha sua
estrada! Eu vivo os dias de hoje!
Em ti o passado lembra! Só a dor e
o sofrimento, tem sua história sem
tempos! Velho, meu querido velho,
agora caminha lento, como perdo-
ando o vento! Eu sou teu sangue
meu velho! Teu silêncio e teu tem-
po! Velho, meu querido
velho!!!(Composição de Piero de
Benedictis e José Tcherkaiski,
versão de Nazareno de Brito, in-
tepretação do saudoso Altemar
Dutra, sob o título “Meu Velho
ou ainda ‘Mi Viejo’)”.

Hoje quero apenas saldar e lem-
brar essa figura do pai – que se
comemora amanhã, todo segundo
domingo do mês de agosto, o mês
do vento, das pipas (no meu tem-
po: papagaios), de vacinar os ca-
chorros contra a raiva. Perdi meu
pai aos 15 anos, mas jamais me es-
queço da sua imagem, do seu cari-
nho, da sua preocupação com seus
pais, irmãos, minha mãe e mais
meus dois irmãos mais velhos. Um
habilíssimo agricultor, armeiro es-
pecializado em garruchas e espin-
gardas e que sempre acompanhou
minha mãe que ele formou profes-
sora primária, durante toda sua
jornada pelas zonas rurais do Es-
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Secretário da Educação
se contradiz

Professora Bebel

É isso mes-
mo, o secretário
estadual da Edu-
cação, Rossieli
Soares, dizia que
as escolas estadu-
ais tinham graves problemas de in-
fraestrutura. Agora, diz que está
tudo uma maravilha.

Relatório divulgado em
abril de 2019 e assinado pelo Se-
cretário Estadual da Educação,
Rossieli Soares, apontou que mais
de 80% das escolas da rede esta-
dual de ensino tem mais de 30 anos
de idade e que a drástica redução
de verbas para a educação im-
pactou diretamente no atendi-
mento das necessidades de in-
fraestrutura das escolas.

Entretanto, em artigo publica-
do na seção Tendências & Debates
do jornal Folha de S. Paulo em 3 de
agosto, o secretário mudou radi-
calmente sua avaliação, comemo-
rando de forma entusiasmada a
suposta preparação das escolas
para receber, com todas as condi-
ções de infraestrutura e seguran-
ça sanitária, milhões de estu-
dantes e centenas de milhares
de profissionais da Educação
em plena pandemia, na presen-
ça da altamente infecciosa vari-
ante Delta do novo coronavírus.

É difícil crer que os gravíssi-
mos problemas então denunciados
tenham sido resolvidos, quando
sabemos que não houve aporte sig-
nificativo de novos recursos para a
educação pública paulista. Não vale
citar pintura de fachadas, pare-
des e reforma de piso como exem-
plos de preparação das escolas para
a proteção da saúde e da vida de
crianças e jovens não vacinados
e dos profissionais da educação,
cuja maioria ainda não recebeu a
segunda dose da vacina. Levanta-

mento realizado pela seção paulis-
ta do Instituto dos Arquitetos do
Brasil e DIEESE, por solicitação da
APEOESP, mostrou que 82% das
escolas não possuem mais que dois
banheiros, mais de mil salas são
inadequadas para a realização de
aulas, pois são adaptações mal
feitas de espaços originalmente
destinados a outras finalidades
e há graves problemas de venti-
lação da maioria absoluta das
salas de aula, pois os vitrôs são
pequenos, situados no alto e via de
regra estão emperrados.

Não adianta o  secretário da
educação dourar a pílula e agir
como fanfarrão. A comunidade
conhece as escolas. Por isso, 80%
dos professores e 75% dos estudan-
tes temem adquirir covid 19 no
retorno às aulas presenciais e
também por isso a maioria dos
pais e mães não estão enviando
seus filhos às escolas, como re-
sultado do diálogo que com eles a
APEOESP tem mantido.

Reafirmamos que o retorno às
aulas presenciais só deve ocorrer
quando todos os profissionais da
educação tiverem recebido a segun-
da dose da vacina, haja um per-
centual seguro de vacinação da co-
munidade, condições de seguran-
ça sanitária e mudanças reais na
infraestrutura das escolas.

Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp, depu-
tada estadual pelo PT, lí-
der da bancada do PT na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo

tado de São
Paulo. Ela o
alfabetizou e
o ensinou na
aritmética.

Eu, fi-
lho caçula e
último, que
tive o privilé-
gio de nas-
cer na zona urbana, ainda através
de parteira em parto difícil, quase
no centro da minha querida Pira-
cicaba que aniversariou neste 1º de
agosto de 2021, meu pai foi meu
companheiro da primeira infância
– das 6 às 16 horas, de segunda a
sexta-feira, e boa parte dos sába-
dos e domingos – pois minha mãe
lecionava, ainda, na zona rural da
cidade de Piracicaba e municípios
vizinhos e somente podia me ama-
mentar, antes das 6 horas e depois
das 16 horas, pois ficava no traba-
lho e na jornada de ida e vinda nas
fazendas municipais de Piracicaba
e de municípios vizinhos.   Meu pai
cuidava da casa, fazia almoço, me
dava as mamadeiras e as papas nas
horas certas, levava-me ao médico
quando necessário – o Dr. Tito, um
dos devotados e especial médico
pediatra, que sempre me cuidou,
pai do Manoel Júlio, que se não me
falha a memória, foi meu colega no
primeiro ano primário do Grupo
Escolar Moraes Barros, perto da
sua casa, onde também lecio-
nou e se aposentou minha mãe
– e cuidava da sua oficina de
conserto de armas e da horta,
parreira de uvas, mamoeiros e
criação de galinhas e frangos no
quintal da nossa residência.

Quando eu já andava bem, ia
com meu pai: a padaria (do seu
Ângelo) diariamente; a venda (do

seu Luiz), antigo supermercado da
época, uma vez por semana; ao
mercado municipal de Piracicaba,
todos os domingos e feriados – ain-
da quando os lavradores levavam
em suas carroças suas verduras
para venda. Lá eu comia pastel ou
bolinho de chuva e meu pai com-
prava para casa: 5 pasteis de car-
ne, cebola e alho para a semana;
frango para abater em casa; frutas
da estação e vez ou outra, maçã
argentina e passas de uva; queijo-
fresco e ou duro para ralar; algu-
mas verduras que não tínhamos
em casa. Esse meu dia a dia com
meu pai o fazia meu herói, o com-
panheiro de todos os momentos,
um pai de causar inveja. Ele não
teve o privilégio de conhecer os ne-
tos, deixou-nos bem antes deles
nascerem, o que, com certeza, lhe
seria a maior felicidade para quem
sempre se dedicou à família e tam-
bém nos ensinou a mantê-la.

Conheci meus ambos avós
– paternos e maternos e assisti
seus funerais –, todos os meus
tios, tias e primos. Meu pai foi
um fiel mantenedor da família
e conhecedor do que foi a revo-
lução paulista de 1932, da ca-
tástrofe após a segunda guerra
mundial, que obrigou os povos
a mudarem seus costumes, tra-
dições e em especial o modo de

sobreviver. Hoje, quando assis-
to a pandemia da covid/19 de-
vastando nosso planeta, o nos-
so país, e pais se dedicando ao
serviço caseiro doméstico, divi-
dindo esse labor com as espo-
sas e filhos, vejo que meu pai foi
um dos muitos que primeira-
mente praticaram a divisão
d o s  t r a b a l h o s  d o m é s t i c o s
com a esposa, para não so-
brecarrega-la nas suas res-
pon s a b ilidades do lar,  hoje
tão destacada nessa pandemia
“covidiana”. Aí está o que pre-
cisamos copiar desses “Ve-
lhos, meus queridos Velhos”,
cuja vivência muito nos ensinou
e continuam a nos ensinar.

Por isso jamais se esqueçam
de seus pais e, nesse domingo
especial do “Dia dos Pais”, es-
pecialmente daqueles que “Cres-
ceram com os tempos, do res-
peito e dos mais crentes! Que
agora caminham lentos, como
perdoando os ventos com teus
silêncios e teus tempos! Seus
olhos são tão serenos, suas
f iguras  tão cansadas,  pela
idade foram vencidos, mas
caminham suas estradas!”.

Prezados leitores, especialmen-
te aqueles que ainda possuem seus
pais vivos: mantendo a necessária
precaução com os perigos da pan-
demia, dê um alô com todo amor
para eles. Para aqueles que como
eu já foram morar junto a Deus,
orai por eles!

Nós filhos “Somos teu sangue
meu velho”, nunca vamos te esquecer.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de
Rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com
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O óleo de peroba do descaramento
João Ribeiro Junior

No atual sistema político,
com a fragilidade das institui-
ções que temos e a ausência de
uma educação crítica e cidadã,
este país padecerá de solução,
não bastasse a pandemia da co-
rona vírus, agora, temos uma
descarada e hipócrita CPI, cu-
jos membros escondem suas
sujeiras embaixo do tapete, e in-
sistem em querer limpar as ins-
tituições daqueles que não pen-
sam como eles.  Os salvadores
da Pátria do passado tendo à
frente o petismo/lulismo, a
quem o povo carente recorre a
cada pleito, não tem condições,
nem vontade política de salvar
a nação. As reformas que não
saíram no governo lulista, que
não saíram do papel (ninguém
corta a própria carne) deveriam
ser a luz no túnel da esperança
de grades mudanças a médio e
longo prazo, no entanto, as oli-
garquias se perpetuam no poder
há décadas e, sem nenhuma cri-
atividade, tratando a coisa pú-
blica como extensão de seu quin-

tal, e impedindo
a renovação e a
entrada de ar
fresco na Repú-
blica em suas es-
truturas., com
seus discursos
lubrificados com óleo de peroba
do descaramento.

Os partidos políticos não
só têm culpa (com sua mania de
querer estar sempre em evidên-
cia no poder, como fossem "pais
da pátria", que a solução de to-
dos os problemas praticamente
sem pensar pelo Brasil do ama-
nhã, a quem o povo carente de
líderes. Quando aparece um que
tem coragem em desafiar os
obstáculos criados pelos que
usam óleo de peroba, tentam
tudo, para retirá-lo do poder a
qualquer custo (até pelo impea-
chment, culpando-o pela epide-
mia). No fundo do poço político
brasiliense, os partidos (desde
há muito) parece incubadoras
de monstros que nos assaltam
à luz do sol coadjuvados por
ideologias anacrônicas que ten-
tam despertar o passado. Esses

partidos querem logo as elei-
ções, não se importando, sem
critérios na apresentação das
chapas eleitorais. Os partidos
políticos são plataformas, como
os que tentam (o PT nunca apre-
sentou seu plano de planejamen-
to para governar "este gigante
adormecido". E assim, quando
no governo, vive de subserviên-
cias, de cargos, e de comissões.
Por outro lado, a proliferação
de partidos, principalmente da
oposição é sinônimo de demo-
cracia. Não existe consistência
ideológica em nenhum partido
atual (basta que se pesquise a
respeito). Mas, se as ideologias
caíram com o muro de Berlim,
que ficasse quiçá uma linha cla-
ra de "modus operandi" que nos
guiasse na escolha deste ou da-
quele partido. Assim continua-
rão ficando apenas os "salvado-
res da pátria", entrincheirados

nas mais variadas agremiações,
segundo diversas conveniênci-
as, sem serem incomodados,
pois são donos da impunidade.

 O povo precisa despertar
para participar do processo
como autor e não espectador. O
controle popular sobre as insti-
tuições e sobre os mandatos é
imprescindível, principalmente,
quando alguns meios de comu-
nicação fazem o papel de inqui-
sidores, sem provas concretas.

O Judiciário, nas várias ins-
tâncias, não poderá ser "um po-
der absoluto", como escrevi em
outro artigo, que tenha o rosto do
Executivo, e, em alguns casos,
do Legislativo. Talvez só assim,
não teremos que suportar polí-
ticos "cara de pau", como aque-
les que vêm tentando derrubar
o presidente Bolsonaro com
uma farsa chamada "CPI"

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente de
Direito Constitucional e
de História, doutor em
Educação, mestre em Fi-
losofia (Unicamp)
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Sempre em alerta
Alexandre Padilha

É fato que a que-
da da média móvel
diária de mortes por
Covid-19 no Brasil
está diretamente liga-
da à vacinação da nossa popula-
ção, mesmo com apenas 20,6% dos
brasileiros totalmente imunizados
(com duas doses ou dose única) e
cerca de 49% com a primeira dose.

A barreira de proteção da va-
cinação é muito significativa para
a redução de internações e óbitos
pela doença de determinados gru-
pos, apesar de ainda não sabemos
por quanto tempo dura a manu-
tenção da imunidade.

É muita irresponsabilidade
definir uma data para o fim da
pandemia como muitos já fizeram,
incluindo representantes do gover-
no brasileiro. Muitos países no
mundo estão com taxas de vacina-
ção mais avançadas que nós, mas
mesmo assim há muitos casos da
variante delta, como também há ca-
sos por aqui. A pandemia não vai aca-
bar quando realmente acabar, como
declarou um dos diretores do Cen-
tro de Controle de Doenças a pan-
demia "não acaba até que acabe".

Decretar reaberturas das ati-
vidades neste momento é seguir o
trajeto da morte de um país que
vive a sua maior tragédia humana
e que tem risco real de até o final
do ano ser o país com o maior nú-
mero de mortes confirmadas por
Covid-19 no mundo. Por isso, é im-
prescindível que todos tomem as
duas doses da vacina e, mesmo
imunizados, tenhamos a consciên-
cia de permanecer com as medidas
de prevenção, usando máscara,
evitando aglomerações e cumprin-
do regras sanitárias.

Ainda estamos em ritmo lento
de vacinação e, apesar das vacinas
que temos disponíveis nos protege-

rem de todas as variantes, há pos-
sibilidade do vírus reproduzir ou-
tras variantes. Infelizmente, pode-
rão surgir mutações do vírus re-
sistentes às nossas vacinas atuais.

Não sabemos se isso será em
dois meses ou 10 anos, mas temos
que torcer para que isso aconteça
quando o mundo tiver melhor ca-
pacidade de vacinação com produ-
ção em maior escala.

Para que estejamos seguros,
precisamos  transformar as vaci-
nas contra a Covid-19 em bens pú-
blicos e suspender o monopólio das
patentes das empresas produtoras
dos imunizantes. Se a produção
das vacinas permanecer lenta, no-
vas variantes não vão parar de sur-
gir e as vacinas não vão chegar a
tempo nas populações mais vulne-
ráveis e com comorbidades.

O mundo tem que ter capaci-
dade anual de produção das vaci-
nas o mais rápido possível. O que
era mais difícil de descobrir - as
vacinas - a ciência encontrou a luz
no fim do túnel em curto período
de tempo, inclusive com mais de
uma plataforma de tecnologia.

O mundo precisa se proteger e
decretar a produção em larga es-
cala das vacinas contra a Covid-19
ou não vamos conseguir conter
essa crise sanitária que, mesmo
após sua estagnação, terá impac-
tos sanitários, sociais e econômi-
cos trágicos a longo prazo.

Alexandre Padilha é médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)
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Censo artesanal ou digital?
José Renato Nalini

Já se escreveu bastante sobre
a impossibilidade de realização do
Censo Demográfico, previsto para
2020 e inviabilizado em virtude da
pandemia. Não é preciso acrescen-
tar muito para lamentar que não
se possa aferir, com a possível exa-
tidão, quantos somos, quais somos,
como somos. Entre outras inúme-
ras questões suscetíveis de figura-
ção num recenseamento.

Os dados resultantes do cen-
so definirão os recursos destina-
dos aos 5.570 municípios brasilei-
ros. Extremamente importante ob-
ter exatidão nesse levantamento.
Mas já critiquei a fórmula ainda
utilizada para fazê-lo. O método é
artesanal: são necessários du-
zentos mil indivíduos para a re-
alização do trabalho de campo.
Visita de casa a casa, cerca de
setenta milhões de domicílios e
preenchimento de questionári-
os, depois formatados e seus re-
sultados analisados.

 O prejuízo maior para a
falta de censo recai sobre os pe-
quenos municípios. Cerca de
90% das cidades do Brasil têm
menos de 50 mil habitantes.
Mas todas elas dispõem de um
serviço estatal muito discreto,
mas muito eficiente: o Registro
Civil das Pessoas Naturais.

É a delegação extrajudicial
mais presente em todos os locais.
Há lugarejos, chamados distritos,
que não contam com uma delega-

cia de polícia,
uma agência de
correio, um po-
licial militar se-
quer. Nem se
fale em delegado
ou promotor e
juiz. Mas ali
funciona - e
atende a todas as pessoas - o regis-
trador civil das pessoas naturais.

Cuida-se da única presença do
Estado naquele lugar. Resolve ques-
tões não apenas jurídicas, mas so-
ciais, psicológicas, econômicas, etc.
Esse protagonista essencial se en-
carrega dos assentos de nascimen-
to, casamento e óbito dos brasilei-
ros. Ele tem um acervo de valia
inestimável para o planejamen-
to das políticas públicas do âm-
bito territorial em que atua.
Programar campanhas de vaci-
nação, de matrícula em creche
ou pré-escola ou em qualquer
unidade educacional, fica sig-
nificativamente mais fácil a par-
tir dos dados amealhados no Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais.

Embora se resista a uma cole-
ta de informações por via remota,
é inegável que o planeta inteiro está
imerso na era digital, uma das con-
sequências da Quarta Revolução In-
dustrial. A pandemia acelerou o
uso das redes sociais, houve um
incremento na capacitação de pes-
soas e foi um orgulho constatar a
desenvoltura com que uma legião
de brasileiros se familiarizou com
essas novíssimas tecnologias.

O Brasil dispõe de mais de
trezentos milhões de mobiles, o
que significa a posse de mais de
um - ou de vários - por pessoa.
Se o celular serve para fazer pa-
gamentos, para transferência
de quantias, para aquisição de
bens, por que não para realizar
as entrevistas do censo?

O smartfone tem sido utiliza-
do para as eleições em países infor-
matizados como a Estônia, para
colher opiniões sobre o conteúdo
da Constituição da Finlândia, para
motivar pessoas e mudar a face da
política em todo o globo, por que
não recorrer a ele para um censo
compatível com esta era?

Parece não ter havido mudan-
ça no recenseamento, desde a épo-
ca em que Jesus veio ao mundo.
Narram os Evangelhos que Maria
e José tiveram de ir a Belém para
fazerem a sua "prova de vida".
Hoje, o mundo web dá conta des-
sas questões que antes demanda-
vam locomoção física, deslocamen-
to com inegável perda de tempo,
sem vantagem que justifique o dis-
pêndio de dinheiro e de energia.

Se o IBGE se debruçar sobre a
capilaridade do Registro Civil das

Pessoas Naturais e se aproximar
das entidades de classe da catego-
ria, qual a ARPEN, terá uma outra
ideia sobre a potencialidade de um
trabalho conjunto. Afinal, foi o
Registro Civil que permitiu o con-
trole do número de contaminações,
óbitos, vacinação e demais infor-
mações necessárias ao combate à
praga que nos assola.

As delegações extrajudiciais
precisam ser mais conhecidas e
mais prestigiadas pelo Estado,
que para elas delegou uma fun-
ção essencial, da qual elas dão
perfeita conta. Sem que o Estado
invista um centavo na serventia.
Graças à inteligente estratégia do
constituinte de 1988, elas funcio-
nam à luz da inspiração de uma
empresa, como iniciativa privada.
Foi isso que permitiu se adequas-
sem aos tempos, mergulhassem
na Quarta Revolução Industri-
al e se tornassem tão eficientes
que hoje são estudadas pelo res-
tante do planeta, interessado em
adotar idêntica fórmula.

Um censo digital é perfeita-
mente possível. Já passou o tempo
do censo artesanal, cujos óbices
superam - e muito - seus benefícios.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Pontos da avenida Imigrantes
recebem um plantio de flores
Os canteiros de entrada e das rotárias da via em São Pedro agora têm também tagets, kalanchoe, beijinho, sálvia vermelha e  petúnias

É científico: flores despertam
sorrisos sinceros, melhoram o hu-
mor e até são um estímulo para a
memória, além, claro, de chamar
a atenção por suas cores e beleza.
Em São Pedro, a avenida de en-
trada da cidade, a Imigrantes,
acaba de ganhar mais este atra-
tivo:  os canteiros de entrada e

das rotárias da via agora têm
também  tagets, kalanchoe, beiji-
nho, sálvia vermelha e  petúnias.

"O projeto inclui o paisagis-
mo, com o plantio de flores, re-
tirada e replantio de palmeiras,
manutenção da alvenaria e pin-
tura na avenida Imigrantes",
conta a secretária de Turismo,

Cultura, Esportes e Lazer, Cla-
rissa Quiararia. A ação, reali-
zada em parceria com a Coor-
denadoria de Meio Ambiente, é
feita com recursos municipais.

A empresa contratada para
o plantio das flores fez o projeto
paisagístico e será responsável
também pela manutenção do es-

paço pelo período de 6 meses.
"São cuidados necessári-

os  que deixam espaços da ci-
dade mais bonitos e mais ale-
gres.  Dão boas-vindas aos
turista e acolhida aos mora-
dores", complementa a secre-
tária. As obras, que devem ser
concluídas em 15 dias, estavam

previstas no plano de governo e
no planejamento de ações reali-
zado a pedido do prefeito Thiago
Silva no início do ano.

As quatro palmeiras jerivás
que estavam na rotatória que dá
acesso à avenida São João (Nova
Imigrantes)  foram retiradas do
local e replantadas em outros lo-

cais ao longo da Imigrantes. O ser-
viço foi executado por equipes da
Prefeitura de São Pedro.

MAIS MUDANÇAS - A entra-
da da cidade também deve ganhar em
breve outra mudança: a troca das atu-
ais lâmpadas de sódio por lâmpadas
de LED, mais duráveis e sustentáveis.
O projeto está em elaboração.

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

Flores de diferentes variedades foram plantadas no canteiro próximo ao portal de entrada Palmeiras jerivás foram retiradas da rotatória e replantadas na avenida Imigrantes
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Região do Recanto recebe Cata Cacareco neste sábado
Os bairros Recanto das Águas,

Jardim Bela Vista, Paschoal Pado-
vani, Jardim Santa Mônica, Jar-
dim São Pedro, São Judas Tadeu,
Vila Baltieri e Vila Pindanga são os
atendidos neste sábado (7), pelo
Cata Cacareco, programa da Co-
ordenadoria de Meio Ambiente
que recolhe imóveis, eletroeletrô-
nicos e outros materiais descartá-
veis quebrados ou sem uso.

Evitar que os materiais se-
jam descartados em locais ina-

propriados e se transformem em
criadouros de vetores de doen-
ças como a dengue e outras está
entre os objetivos do programa rei-
niciado no mês passado.

Para descartar os materiais, os
munícipes devem deixar os obje-
tos nas calçadas a partir das 8h
nos bairros atendidos neste sá-
bado. Não podem ser descarta-
dos itens como lixo doméstico e
orgânico, resíduo de construção
civil e de poda de árvores.

CRONOGRAMA - Estão
programadas ações do Cata Caca-
reco até o fim do ano. A coleta
acontecerá sempre aos sábados
e a estimativa é recolher até 25 to-
neladas de resíduos por mês. Con-
fira os locais e as datas:

Bairros Jardim Bela Vista,
Paschoal Padovani, Jardim Santa
Mônica, Jardim São Pedro, Recan-
to das Águas, São Judas Tadeu,
Vila Baltieri e Vila Pindanga: dias
7 de agosto, 24 de setembro e 13 de

novembro Bairros Cidade Jar-
dim, Dorothea, Estância Água
Mineral, Jardim Botânico 1000,
Jardim Botânico I, Jardim Bo-
tânico II, Jardim das Cachoei-
ras, Jardim Itália, Jardim Ma-
riluz I, Jardim Mariluz II, Jar-
dim Mariluz III, Jardim Navar-
ro, Jardim Nova Estância, Cam-
pos do Jardim Botânico, Novo
Horizonte, Residencial Ipê e Vila
Rica: dias 14 de agosto, 2 de ou-
tubro e 20 de novembro

Bairros Floresta Escura,
Jardim Santa Rosa, Nova Eu-
ropa e Sulfurópolis: dias 28 de
agosto e 16 de outubro

Bairros Alpes das Águas, Bela
São Pedro e Theodoro de Souza
Barros (Terra Prometida):  dias 4
de setembro e 23 de outubro

Bairros Centro, Jardim Buri-
ty, Jardim Holiday, Jardim Itaque-
rê, Jardim Serrano, Loteamento
Santana, Pallú, Portal das Flores,
Santa Cruz, São Benedito, Vale do

Sol, Vila Estela, Vila Helena, Vila
Lobos, Vila Nova e Vila Olinda: 11
de setembro e 30 de outubro

Bairros Chácara Bela Vista,
Horto Florestal, Jardim São Di-
mas, Jardim São Tomé, Resi-
dencial São Pedro: 18 de setem-
bro e 6 de novembro

Bairros Mirante de São Pedro,
Chácaras ABC, Colina de São Pe-
dro, Nova São Pedro I e Nova São
Pedro II: dias 21 de setembro, 9 de
outubro e 27 de novembro
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Biblioteca Gustavo Teixeira
oferece títulos com várias opões
Prefeitura adquiriu 250 livros de romance, ficção, infantil, biografias e temáticas
sociais; atendimento de segunda a sexta, das 8h as 17h30; sábados das 8h às 12h

CASAS E APARTAMENTOS
APT. JD. JERUBIAÇABA: 2 dorm., sala, cozinha,
banheiro, área de serviço,garagem com portão
eletrônico,R$ 230.000,00 (I.R.)

APT. CENTRAL: 3  dorm. (1 suíte com armário e
ar cond.), w.c. social, sala, cozinha com armári-
os, roupeiro, área de serviço. (1º andar, sem ga-
ragem) R$ 250.000,0 – (G/C)

CASA JD. PORANGABA: 2 dorm. (1 suíte), w.c.
social, sala  para 2 ambientes com varanda e
sacada, cozinha, garagem (2),  e quintal. R$
390.000.00 (M/S)

CASA JD. JERUBIAÇABA: 3 quartos, 2 banhei-
ros, sala, cozinha, salão fechado com vidros com
pia e churrasqueira (excelente vista), 2 porões,
garagem para 2 carros. R$ 350.000,00 (C).

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente casa
térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. social, sala
para 2 ambientes, escritório, varanda, cozinha
planejada, área de serviço, quarto e banheiro
externo, 3 vagas cobertas + 2 descobertas, área
gourmet, aquecimento solar, ótimo acabamen-
to. R$ 870.000,00 (C/F).

CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com armários embu-
tidos, lavado, w.c. social,  sala TV com pergolado,  sala de
jantar com varanda e vista panorâmica, cozinha planejada
e barzinho, abrigo. Parte Inferior: Área gramada e piscina,
amplo salão com cozinha, banheiro, quarto de despejo e
lavanderia.  Acabamento de primeira - R$ 780.000,00 (V.Z.).

CASA JD. PORANGABA: Térrea, 3 dorm. (1 suí-
te),  armários embutidos, w.c. social, sala para 2
ambientes, cozinha, 3 vagas descobertas, pisci-
na, espaço gourmet, banheiro externo e despe-
jo. R$ 530.000,00 (N.T).

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 – ótimo local, 3 fren-
tes - R$ 2.300.000,00 (B)

Terreno Jd. California  –   274 m2 – R$
110.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes: R$
310.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga – 410,00 m2 (aclive) – R$
210.000,00 (W.R)
Terreno prox. ao centro: 400 m2 – R$
150.000,00 (JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 – R$
500.000,00 (J.S)
Terrenos prox. ao centro: 250 m2 – R$
120.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive, com
vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba: 284m2, declive, vista
para lago. R$ 110.000,00 (AS)

CHÁCARAS   PRONTAS
CHÁCARA LIMOEIRO: Área plana de 5.000 m2,
cercada, casa simples com 3 dorm.,2 banheiros,
varandas, poço e fossa. R$ 300.000,00 (M).

LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte), to-
dos com armários embutidos, w. c. social, la-
vabo, sala de estar com lareira, sala de jantar,
cozinha com armários, varandas em L, pisci-
na, quiosque com churrasqueira, play ground,
campo de futebol, canil, horta,  casa para caseiro e
quarto de ferramentas. R$ 795.000,00 (V.)

CHACARA FDOS PARA RIO PIRACICABA:
7.000m2, casa avarandada com 2 dorm. (1
suíte), w.c. social, sala para 2 ambientes, cozi-
nha americana, fogão à lenha, forno e chur-
rasqueira, área para churrasco, quarto de fer-
ramenta +quarto e banheiro externo, pomar,
galinheiro (com galinhas), acesso para Rio
Piracicaba, com local para estacionar carros e
barcos. R$ 380.000,00

OUTRAS OPÇÕES CONSULTE NOSSO SITE:
WWW.CELIOIMOVEIS.COM.BR

A Biblioteca Gustavo Teixeira
está cheia de novidades para ofere-
cer aos leitores. Foram adquiridos
250 livros dos mais variados gêne-
ros, o que incluem novos títulos de
romance, romance espírita, ficção,
infantil, infanto-juvenil, biografias
e temáticas sociais como feminis-
mo, sexualidade e racismo.

Entre os que prometem ser
sucesso de público estão os  que re-
tratam  filmes e séries renomados
nas plataformas de streaming,
como   "Os Bridgertons" e "Sombra
e Ossos". Destaque também para
as biografias, como "Gil do Vigor"
e "Xuxa Meneghel - Memórias".

"Racismo Estrutural", de Sil-
vio Almeida; "Pequeno Manual
Antirracista", de Djamila Ribeiro;
"História da Menina Perdida", de
Elena Ferrante,  "A Fenix", de Sid-
ney Sheldon, "Cidade da Lua Cres-
cente", de Sarah J. Maas;  "O Vam-
piro Lestat", de Anne Rice e "Torto
Arado", de Itamar Vieira Júnior,
são outros títulos adquiridos. Para
o público infantil, há livros com re-
cursos tátil, sonoros e imagéticos.

"A aquisição de novos livros
mostra o comprometimento ético
da gestão com a cultura, fomen-
tando assim o hábito da leitura, de
extrema importância para o de-
senvolvimento do pensamento
crítico e formação do cidadão",

A nova bibliotecária Larissa Lima, o coordenador de Cultura Ivan Teixeira e a assistente Daila
Delicio com os exemplares adquiridos

Divu lgação

comenta a nova bibliotecária do
espaço, Larissa Lima.  A Biblio-
teca Gustavo Teixeira funciona de
segunda a sexta-feira das 8h as
17h30 e aos sábados das 8h às 12h.

Para emprestar os livros é preciso
apresentar documento com foto e
comprovante de endereço. Todos
os meses uma roda literária será
desenvolvida com mediação da bi-

bliotecária Larissa Lima, mestre e
doutora em Ciência da Informa-
ção. As informações sobre os
eventos podem ser acompanhadas
nas redes sociais da Biblioteca.
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Base de Bombeiros de São Pedro completa 10 anos
Daniella Oliveira

danyjornal@hotmail.com

Resgatar, salvar, combater in-
cêndios e trabalhar diariamente
com ações voltadas à segurança e
proteção de edificações públicas e
de pessoas. Essas são algumas das
principais atividades da equipe da
Base do Corpo de Bombeiros de São
Pedro, que nesta semana comemo-
rou 10 anos. Inaugurada no dia 5
de agosto de 2011, a unidade co-
mandada pelo o sargento Ricardo
Sanches Migatta atende uma po-
pulação de aproximadamente 63
mil habitantes das cidades de São
Pedro, Águas de São Pedro, Santa
Maria da Serra e Charqueada.

Segundo o sargento, o efe-
tivo é de 14 homens que se divi-
dem em três equipes em plan-
tões de 24 horas. "Posso garan-
tir que tenho uma excelente

equipe. Eles treinados, capaci-
tados e totalmente comprome-
tidos com cada família dessa ci-
dade", disse Migatta, ao ressal-
tar suas funções como coman-
dante. "Quero sempre dar as me-
lhores condições de trabalho para
minha equipe, com instalações ade-
quadas, serviços e recursos para
aquisição de equipamentos".

DADOS DE 10 ANOS  –
Nessa primeira década de atua-
ção na região, o Corpo de Bom-
beiros de São Pedro conseguiu
uma unidade de resgate com
equipamentos necessários de
suporte à vida e atendimento
hospitalar, uma viatura de sal-
vamento e autobomba capaz de
armazenar 5 mil litros de águas;
além de viatura leve para servi-
ços administrativos e vistorias.
"Temos equipamentos para mer-
gulho, rapel, proteção respira-

tória, embarcações e até bote in-
flável resgate em áreas alagadas".

Entre agosto de 2011 a
2021, a Base de São Pedro re-
gistrou 7.700 ocorrências. Com
a média de 770 registros por
ano, o sargento destacou o nú-
mero médio de 420 pessoas sal-
vas anualmente. De 2020 a
2021, também entre agosto, fo-
ram 4.291 atendimentos: 1.624
resgates, 769 incêndios, 655 sal-
vamentos e, ainda, 1.206 deslo-
camentos sem intervenção.
"Nesse último caso, existe nos-
so deslocamento, mas quando
chegamos a ocorrência já ter-
minou", explicou.

OPERAÇÃO CORTA
FOGO – Por meio da Operação
Corta Fogo, de iniciativa da Secre-
taria do Meio Ambiente e Governo
do Estado, o Corpo de Bombeiros
procura alertar a população sobre

os prejuízos e prevenções para evi-
tar os focos. Denúncias podem ser
feitas pelo telefone 193.

Com apenas um caminhão de
combate a incêndio para atender
os quatro municípios, a colabora-
ção das pessoas é fundamental
para evitar essas ocorrências. Con-
forme o folder da Operação, bitu-
cas de cigarro lançadas em rodovi-
as, queima de lixo, queima não con-
trolada de pastos e canaviais, fo-
gueiras e até queda de balões, são
as principais causas. "Infelizmen-
te, até mesmo pela falta das chu-
vas, o número de incêndios tem
aumento muito na nossa região;
além disso, temos muitas ocorrên-
cias de captura de animais".

Sargento Ricardo Migatta comanda a
Base de São Pedro desde 2017

Sargento PM Demori é um dos respon-
sáveis pela viatura de resgate

Sargento PM Natanael mostra os principais
equipamentos para ocorrências de incêndios

Com efetivo de 14 homens, base trabalha
com três equipes em plantões de 24 horas

|Daniella Oliveira
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Igreja do Nazareno
comemora 15 anos

No último dia 25, a Igreja do
Nazareno da cidade de São Pedro
comemorou 15 anos de atividades.
Sob comando do pastor Marcelo
Correia Perez e sua esposa Lucima-
ra Canale Perez, a igreja reuniu
dezenas de pessoas para uma pro-
gramação especial. Além da presen-
ça do pastor Antônio Carlos de Oli-
veira, responsável pela pregação, hou-
ve uma apresentação especial das cri-
anças e da turma Trupe da Alegria,
que distribuiu bolo e lembranças como
todos os cuidados necessários neste
período de pandemia.

"Mais um ano! Até aqui nos
ajudou o Senhor. Para honra e gló-
ria do Senhor Jesus, mesmo em
meio à pandemia, onde nosso Deus
tem nos guardado, comemoramos
os 15 anos da Igreja do Nazareno
de São Pedro com todos os cuida-
dos necessários, com álcool em gel,
medindo a temperatura e todos com
máscaras.  Foi uma noite linda e cheia
da presença de Deus, onde tivemos a
honra de tê-los conosco o Reverendo
Antônio Carlos de Oliveira ministran-
do a palavra de Deus e sua família
nesta festa de adoração e agrade-
cimento", explicou o pastor.

Ainda segundo Perez, a igreja
do Nazareno tem como objetivo
abençoar as famílias em todas as áre-
as. Para isso, contam com o ministério
de casais, ministério de homens, mi-
nistério de mulheres, ministério de
jovens, ministério infantil, missões,
compaixão, pequenos grupos de co-
munhão e crescimento espiritual,
cursos presenciais e online.

"Trabalhos com retiros espiritu-
ais de ministério de casais, homens de
honra, mulheres de honra, jovens de
honra e também para as crianças de
honra. Com tudo o objetivo é de vidas
serem curadas, restauradas e liber-
tas", disse, sobre a instituição reli-
giosa que fica na Avenida dos Imi-
grantes, 1052, bairro Vale do Sol.
Os cultos presenciais e online acon-
tecem aos domingos, das 10h às
19h, e nas quartas-feiras, às 20h.

Vale ressaltar, também, que no
último sábado (1º), após uma elei-
ção, foi definido que o pastor Mar-
celo Correia Perez irá permanecer
no comandado das atividades da
igreja por mais quatro anos. Mais in-
formações: (19) 997335436. Facebook/
Igreja do Nazareno de São Pedro. Ins-
tagram/@nazarenosaopedro.

No último dia 25 de julho, uma programação especial marcou as come-
morações pelos 15 anos da Igreja do Nazareno de São Pedro
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Aulas da Coordenadoria serão retomadas dia 13 de setembro
Com o avanço da vacinação e

as novas regras do Plano São Pau-
lo, que estabelece regras para evi-
tar a disseminação da Covid-19, a
Coordenadoria de Esportes e La-
zer de São Pedro prepara o retorno
das aulas a partir do dia 13 de se-
tembro. São oferecidas aulas de
hidroginástica, hidro power, nata-
ção (infantil e adulto), biodança,
alongamento, ginástica no Parque,
ginástica no Ginásio Bordadão, Tai

Divulgação

Chi Chuan, circuito funcional, condici-
onamento físico no Parque, atletis-
mo, vôlei (adulto e juvenil), escoli-
nha de futebol, pilates, dança de
salão e ginástica localizada.

Para a inscrição infantil é pre-
ciso apresentar declaração escolar,
cópia do comprovante de ende-
reço, cópia do RG ou certidão
de nascimento, 1 foto 3x4 e es-
tar acompanhado do responsável.
As escolinhas de futebol são para

nascidos entre 2006 e 2015.
No caso dos adultos, para

fazer a inscrição é preciso apre-
sentar atestado médico, cópia
de comprovante de endereço,
cópia do RG, cópia do título de elei-
tor, 1 foto 3x4 e cópia da carteira
de vacinação contra Covid-19.

Os interessados devem entrar
em contado com a Coordenadoria
de Esportes pelo telefone: (19) 3481
9393, que também é WhatsApp.
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Esta publicação custou R$ 377,60 aos cofres públicos

Thiago Silva participa de evento
que marca a volta dos recursos
Encontro foi em Serra Negra, com a liberação de R$ 202,2 mi para
as 70 estâncias turísticas e 140 Municípios de Interesse Turístico

O prefeito de São Pedro, Thia-
go Silva, esteve nesta quinta (5) na
cidade de Serra Negra em even-
to que marcou a liberação de R$
202,2 milhões para as 70 estân-
cias turísticas e os 140 MITs
(Municípios de Interesse Turís-
tico) do Estado de São Paulo.

O chefe do Executivo esteve
acompanhado da secretária de
Turismo, Clarissa Quiararia. O
evento teve ainda a participação do
governador João Dória e do vice-
governador Rodrigo Garcia. Este é
o maior volume de recursos libera-
dos nos últimos cinco anos.

"Ainda não sabemos o valor
exato que virá para São Pedro, mas
a destinação da verba é certa. O
ato marca o retorno dos repasses
via Dadetur, que haviam sido pa-
ralisados por conta da pandemia",
lembrou Thiago Silva. O dinheiro
repassado pelo Dadetur é extrema-
mente importante para ajudar na
construção de políticas de desen-
volvimento do município.

FOMENTO - Durante a so-
lenidade desta quarta, a Secretaria
de Estado de Turismo e Viagens
também lançou duas novas inicia-

tivas para fomentar o setor. O Go-
verno de SP firmou um convênio
com o Sebrae-SP (Serviço Brasilei-
ro de Apoio à Micro e Pequenas
Empresas) para capacitar empre-
endedores do turismo de ecoa-
ventura e fez o lançamento do
projeto de Turismo Náutico.

O convênio com o Sebrae-SP
vai promover a cultura da qua-
lidade, a gestão da segurança e
a competitividade das empresas
de ecoaventura em mais de
200 municípios. O objetivo é
fortalecer o setor em polos
como o Vale do Ribeira e o Pontal
do Paranapanema.

Já o projeto de Turismo Náu-
tico é dividido em duas iniciativas:
uma cartilha que detalha as estrutu-
ras que podem ser implantadas em
rios, represas e cidades litorâ-
neas, e um passo a passo disponí-
vel no portal de Melhores Práticas
no Turismo (www.melhorespra-
ticasturismo.com.br/). São Pau-
lo tem 630 quilômetros de costa
marítima, cerca de 4,2 mil qui-
lômetros de rios navegáveis e
mais de 50 lagos e represas com
potencial turístico.

A secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, e o prefeito
Thiago Silva durante o evento, em Serra Negra

Divulgação/Prefei tura

Plantão de Dúvidas é
estendido até novembro

Mesmo após o retorno das
aulas presenciais, a Secretaria
Municipal da Educação de São
Pedro vai manter o plantão de
dúvidas, que agora será reali-
zado aos sábados, a partir do
dia 7 de agosto, até novembro.

O plantão visa diminuir os
impactos pedagógicos, socioemoci-
onais e cognitivos do período de
ensino remoto. A prioridade é para
o ensino de Língua Portuguesa e
Matemática e os atendimentos se-
rão realizados no período da ma-
nhã, das 8h às 12h, para estudan-
tes do Ensino Fundamental I e II.

Os atendimentos estão aber-
tos para todos os alunos, tendo
como foco principalmente os alu-
nos que permaneceram no ensino

remoto. As equipes das Unidades
vão organizar turmas com núme-
ros reduzidos e um funcionário vai
garantir e auxiliar no cumprimen-
to das medidas sanitárias.

Esta é mais uma medida ado-
tada pela Secretaria Municipal de
Educação para viabilizar o melhor
processo de ensino-aprendizagem.
Os plantões são considerados ativida-
des complementares e integrativas en-
tre as aulas remotas e presenciais.

"O plantão de dúvidas é uma
oportunidade para todos os alunos
sanarem eventuais dificuldades e
defasagens de aprendizado apre-
sentadas em decorrência da pan-
demia de Covid-19", disse a coor-
denadora geral de Ensino Funda-
mental II, Fernanda Golineli.

Todos os estudantes da rede municipal de ensino
poderão esclarecer dúvidas

Lucas Almeida/Secretaria de Educação

OOOOOR Ç A M E N T OR Ç A M E N T OR Ç A M E N T OR Ç A M E N T OR Ç A M E N T O

Munícipes podem enviar
sugestões para a LOA
até o dia 30 de agosto

Que tal fazer propostas sobre
a aplicação dos recursos públicos
no próximo ano? É o que propõe a
Prefeitura de São Pedro aos muní-
cipes com a oferta de uma ferra-
menta que vai permitir apresentar
sugestões que gostaria de ver no
Orçamento Municipal, documento
elaborado pelo Executivo e envia-
do para apreciação do Legislativo.

 A Lei Orçamentária Anual
(LOA) é um instrumento legal que
detalha as receitas (previsão de re-
cursos) que o governo do municí-
pio irá arrecadar e fixa os gastos e
despesas do ano seguinte.

Na LOA são colocados em prá-
tica programas e projetos previs-
tos no PPA (Plano Plurianual)
e priorizados na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO).

Os detalhes da LOA de São
Pedro para 2022 poderão ser co-
nhecidos em uma audiência públi-

ca que  será realizada em setem-
bro. Após preencher seus dados,
os cidadãos podem enviar suas
propostas para a complementa-
ção do projeto.

A apresentação de propostas
pela população é considerada uma
importante forma de diálogo, já que
permite a participação popular na
formulação de políticas públicas.

O principal objetivo deste
mecanismo é conhecer necessida-
des, problemas e também sugestões
de solução para situações viven-
ciadas pela população e desta for-
ma contribuir para que o planeja-
mento do município seja realista
e leve em conta a pluralidade e
diversidade de São Pedro.

As propostas podem ser apre-
sentadas, até o dia 30 de agosto,
no formulário disponível em :   ht-
t p s : / / f o r m s . g l e /
QreSXsJvKFuR6hY16

CCCCCAMPAMPAMPAMPAMPANHAANHAANHAANHAANHA

Eixo SP faz doação para Inverno Solidário
A Eixo SP Concessionária de

Rodovias acaba de fazer uma doa-
ção de cobertores e agasalhos para
a Campanha Inverno Solidário. A
iniciativa do Governo do Estado de
São Paulo recebe apoio da Artesp -
Agência de Reguladora de Trans-
portes do Estado de São Paulo e
objetiva arrecadar cobertores e ou-
tras peças para doação aos que mais
necessitam. Além da doação de co-
bertores realizada pela Eixo SP, os
colaboradores da concessionária e
a população também contribuíram,
entregando roupas em boas condi-
ções na sede da empresa e regio-
nais, e nos SAU (Serviços de Aten-
dimento ao Usuário) da Eixo SP
nos municípios de Itirapina, São
Carlos e Bauru.

 O diretor-presidente da Eixo
SP, Sergio Santillan, ressalta que
200 cobertores, além das peças ar-
recadadas, foram distribuídos aos
municípios de Itirapina, Corumba-
taí, Bauru, Martinópolis e Garça.
"Essa é uma forma da concessio-
nária colaborar com famílias mais
carentes e minimizar o frio das pes-
soas que precisam de ações como esta
para auxílio imediato", comenta.

A presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Corumbataí co-
memora a doação e enfatiza que a
área rural do município é muito
extensa e por isso, muitos morado-
res em situação de vulnerabilidade
não conseguem se deslocar até

a cidade para pedir auxílio. "Va-
mos levar esses cobertores até
eles e isso vai ajudar muito",
comenta Cátia Martinez.

Em Itirapina, os itens também
foram recebidos com muita alegria.
"Vamos ficar até o final de agosto
com o ginásio disponível para aco-
lher moradores de rua e estávamos
precisando desses cobertores. A
doação chegou em boa hora", res-
salta Patrícia Helena Pinto, presi-
dente do Fundo Social de Solidari-
edade de Itirapina.

Em Bauru, os itens também
foram entregues ao Fundo Social
de Solidariedade, que imediata-
mente fará o encaminhamento das
peças para entidades assistenciais
cadastradas. Já em Garça, re-
presentantes da Eixo SP entre-
garam as doações para mem-
bros do Fundo Social de Solida-
riedade, cujas peças vão aque-
cer aqueles que mais precisam.

No oeste paulista, no municí-
pio de Martinópolis, membros do
Fundo Social agradeceram a con-
tribuição da Eixo SP e informam a
imediata distribuição para as pes-
soas em estado de vulnerabilida-
de nas ruas da cidade. No total,
cerca de 300 peças, entre cober-
tores e agasalhos em excelente
estado foram doados pela Eixo
SP aos municípios.

SOBRE A EIXO SP - A Eixo
SP Concessionária de Rodovias ad-

ministra o lote Pipa (Piracicaba-Pa-
norama), malha com mais de 1.273
km de estradas que passam por 62
municípios da região de Rio Claro,
no centro do Estado, até Panora-
ma, no extremo oeste, na divisa
com o Mato Grosso do Sul. O mai-
or contrato sob supervisão da Ar-

tesp - Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São Pau-
lo, terá investimentos na ordem de
R$ 14 bilhões em obras de am-
pliação, conservação, além da
modernização de serviços ao usu-
ário. Mais informações acesse:
www.eixosp.com.br.

Corumbataí está entre os municípios beneficiados pela ação

Divu lgação
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Governo estadual autoriza
construção de 40 casas
populares em Charqueada

O governo estadual autorizou
nesta quinta-feira (4) a construção
de 40 casas populares no municí-
pio de Charqueada. A confirmação
aconteceu na cidade de Serra Ne-
gra, onde o vice-prefeito Jonas Lan-
joni Del Pino Júnior foi informado
pessoalmente da conquista em
evento que reuniu prefeitos de 70
cidades do estado de São Paulo e
contou com a presença do gover-
nador João Dória.

As casas serão viabilizadas
pela Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do Esta-
do de São Paulo (CDHU), que já
liberou R$ 1,349 milhão para
serviços de engenharia e de in-
fraestrutura do loteamento. As
obras, segundo técnicos, devem
iniciar ainda este ano.

O processo até chegar à libera-
ção, no entanto, não foi fácil. O pre-

feito Rodrigo Arruda (DEM) pre-
cisou montar uma equipe de enge-
nharia para regularizar a situação
do convênio, assinado em 2018.
"Precisamos correr atrás de toda
parte burocrática, já que o municí-
pio estava para perder esse convê-
nio. Houve prazos de envio não efe-
tuados tanto em 2019 quanto em
2020. Assim que soubemos da si-
tuação, fizemos uma verdadei-
ra força-tarefa para correr com
documentos e prazos, caso con-
trário esse sonho não poderia
se tornar realidade", frisou o
chefe do Executivo.

O vice-prefeito também fa-
lou sobre a liberação dos recur-
sos para Charqueada. "A moradia
popular é sempre muito bem-vin-
da e temos a certeza de que isso
permitirá abrigo para várias fa-
mílias charqueadenses."

Vice-prefeito Jonas Lanjoni Del Pino Júnior com o
governador João Dória no encontro em Serra Negra

Divulgação
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FALECIMENTOS

SRA. MARCIA LOPES
DA SILVA FRANCO
Faleceu dia 30 de Julho na ci-
dade Piracicaba, aos 52 anos,
filha dos finados Sr. Joaquim
Lopes da Silva e da Sra. Maria
Rodrigues Cordeiro, era casa-
da com o Sr. Sergio Franco;
deixa as filhas: Sra. Camila
Lopes Guimarães dos Santos
casada com o Sr. Heberson Al-
meida dos Santos. Deixa ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Sepultamento dia 30 às
16h30 do Velório Municipal
para o Cemitério Municipal
Saudade São Pedro. (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).

SRA. ELISA CARDOSO
DE GODOY
Faleceu dia 02 de Agosto na
cidade de Piracicaba, aos 87
anos, filha dos finados Sr. Oli-
veira Cardoso e da Sra. Fran-
cisca Helena, era viúva do Sr.
Miguel Bueno de Godoy; dei-
xa os filhos: Elio Cardoso de
Godoy casado com a Sra. Eli-
ana Julieta Foltran de Godoy,
Elcio Cardoso de Godoy casa-
do com a Sra. Rose, Eunice
Bueno de Godoy casada com
o Sr. Jose Antonio, Edneia
Bueno de Godoy casada com
o Sr. Oseias, Micheas Bueno
casado com a Sra. Rute e Mil-
ton Bueno de Godoy casado
com a Sra. Elaine. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familia-

FALECIMENTOS

SR. ROQUE DA CONCEIÇÃO
Faleceu no dia 24/07   na ci-
dade de São Pedro, aos 91
anos de idade e era casado
com a Sra. Rita Oliveira da
Conceição. Era filho dos fina-
dos Sr. João Ferraz da Con-
ceição e da Sra. Maria Speran-
dio. Deixa os filhos: Maria Apa-
recida, João Antônio e Claudio
Orlando. Deixa netos, bisneto,
tataraneto, demais parentes e
amigos. O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Pira-
cicaba e o seu sepultamento
deu se dia 25/07 ás 10:00 hs
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus -
Sala 1, seguindo para o Cemi-
tério Municipal de São Pedro
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. NADIR FRANCO
DE ARRUDA
Faleceu no dia 24/07 na cida-
de de São Pedro, aos 90 anos
de idade e era filha dos fina-
dos Sr. Lázaro Franco de Ar-
ruda e da Sra. Maria Amélia
Franco. Deixa demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu se dia 25/07 ás
10:30 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus - Sala 2, seguindo para
o Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ CHICONATO
Faleceu no dia 25/07 na cida-
de de Charqueada, aos 79
anos de idade e era viúvo da
Sra. Neusa Casparelo Chico-
nato. Era filho dos finados Sr.
Pedro Chiconato e da Sra. Al-
bina Caviquio. Deixa os filhos
Sandra Regina e José Rober-
to. Deixa netos, demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu se dia 25/07 ás
15:30 hs no Cemitério Munici-
pal de Charqueada onde foi inu-
mado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SRA. MARIA APARECIDA
DOS SANTOS GONÇALVES
Faleceu no dia 25/07 na cida-
de de São Pedro, aos 53 anos
de idade e era casada com o
Sr. Antônio Roberval Gonçal-
ves. Era filha do Sr. Santos
Pereira de Souza e da Sra.
Alvina Maria de Jesus. Deixa
os filhos: Caio, Carolini e Ana
Paula. Deixa neta, demais pa-
rentes e amigos. O seu corpo
foi transladado para a cidade
de Limeira e o seu sepulta-
mento deu se dia 26/07 ás
17:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Monumental se-
guindo para o Cemitério Par-
que onde foi inumada em jazi-
go da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. AGNALDO JOSE GAIOR
Faleceu no dia 26/07 na cida-
de de Piracicaba, aos 57 anos
de idade e era casado com a
Sra. Rosemary Bortoli Gaior.
Era filho do finado Sr. Alcides
Gaior e da Sra. Lurdes Zago
Gaior. Deixa o filho: Rodrigo
Fernando Gaior casado com
Carolina Gonçalves. O seu
corpo foi transladado para a
cidade de Charqueada e o seu
sepultamento deu se 27/07 ás
10: 00 saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Char-
queada seguindo para o Cemi-
tério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA.ANTONIA VENDEMIAT-
TI BOSCHIERO
Faleceu no dia 27/07 na cida-
de de São Pedro aos 102 anos
de idade e era viúva do Sr. José
Boschier . Era filha dos fina-
dos Sr. Luiz Vendemiatti e da
Sra. Amabile Cardam. Deixa
os filhos: Lazaro, Guiomar (fa-
lecida), Maria José, Amalia e
Aparecida. Deixa netos, bisne-

res e amigos.
Sepultamento dia 03 às 14h00
do Velório do Cemitério Memo-
rial Santo Andre. (ABIL GRU-
PO UNIDAS FUNERAIS).

SR. VALDEBRANDO CONTARINI
Faleceu dia 03 de Agosto, aos
84 anos, filho dos finados Sr.
Fermino Contarini e da Sra.
Natalia Zambão, era casado
com a Sra. Lucia Mazarin Con-
tarini, deixa os filhos: Sandra
Aparecida Contarini viúva do Sr.
Luiz Carlini, Osmir Contarini
casado com a Sra. Angela
Maria de Arruda Contarini, Idi-
neia Contarini e Marcos Con-
tarini. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Sepulta-
mento dia 04 às 10h30 do Ve-
lório Municipal de Charqueada,
para a referida necrópole.

SR. REGINALDO APARECI-
DO GRANZOTTO
Faleceu dia 04 de Agosto na
cidade de São Pedro, aos 54
anos, filho do finado Sr. Be-
nito Granzotto e da Sra.
Fatima Maria Gerra Gran-
zotto, era casado com a
Sra. Daniela Barbosa Gran-
zotto. Deixa esposa, irmã
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 05 às
10h30 do Velório Municipal
para o Cemitério Parque São
Pedro. (ABIL GRUPO UNI-
DAS FUNERAIS).

tos, tataranetos e demais pa-
rentes. O seu sepultamento
deu se dia 27/07 ás 13:00 hs
no Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.FERNANDES
ROTH NETTO
Faleceu no dia 28/07 na cida-
de de São Pedro aos 82 anos
de idade e era casado com a
Sra.Mirian Gomes Wingester
Roth. Era filho dos finados
Sr.Fernandes Roth e da
Sra.Lydia Barros Roth. Deixa
os filhos: Flavio, Silvia, Fernan-
do Eduardo e Rosiane. Deixa
netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu se dia
29/07 ás 13:00 hs saído a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus -sala 1 seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.LUCIA
RODRIGUES PINTO
Faleceu no dia 29/07 na cida-
de de São Pedro aos 68 anos
de idade e era viúva do
Sr.Leonildo Pinto.Era filha dos
finados Sr.Francisco Rodri-
gues Barboza e da
Sra.Paulina Benedita Risther
Barboza. Deixa os filhos: Lean-
dro, Lesandro, Silvia, Rosemeire
(falecida) ,Silvio e Roberto .Deixa
netos ,bisnetas e demais
parentes.E o seu sepultamento
deu se dia 30/07 ás 10:00 hs no
Cemitério Municipal de São Pe-
dro  onde foi inumada em jazi-
go da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SRA.MARIA NAZARE
DE SOUSA
Faleceu no dia 29/07 na cida-
de de São Pedro aos 70 anos
de idade.Era casada com o
Sr.João Evangelista de Souza.
Era filha dos finados Sr. José
Rodrigues de Sousa e da
Sra.Maria Sebastiana de Je-
sus. Deixa os filhos: Flavio
Rodrigo, Fabio Rogerio e Ma-
ria Rosemara. Deixa netos e
demais parentes. O seu sepul-
tamento deu se dia 30/07 ás
13:00 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom
Jesus - sala 1 seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. RUTH CARDINAS
MOLINA DA CRUZ
Faleceu no dia 30/07  na cida-
de de Charqueada, aos 76
anos de idade e era viúva do
Sr. Genor Olimpio da Cruz. Era
filha do Sr. Fernando Cardinas
e da Sra. Francisca Molina
Ortiz, falecidos. Deixa as fi-
lhas: Denise da Cruz Callega-
ro e Sueli Francisca da Cruz.
Deixa neta. O seu sepultamen-

to deu se dia 30/07 ás 15:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Charque-
ada seguindo para o Cemité-
rio Municipal naquela localida-
de onde foi inumada em jazigo
da família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERIAS )

SRA. MARIA
AMELIA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 31/07 na cida-
de de São Pedro, aos 88 anos
de idade. Era filha dos finados
Sr. Antonio Grizaro Vieira e da
Sra. Natalina Etilia Barzali Vi-
eira. Deixa as filhas: Maria
Cristina e Marisa. Deixa de-
mais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu se dia 31/
07 ás 13:30 hs no Cemitério
Parque São Pedro onde foi inu-
mada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SR.WALDEMAR PINTON
Faleceu no dia 31/07 na cida-
de de São Pedro, aos 92 anos
de idade e era viúvo da Sra.
Linda Aaoad Pinton. Era filho
dos finados Sr. Aurelio Pinton
e da Sra. Isabel Correia Pin-
ton. Deixa os filhos: Duilio Hum-
berto, Tania Mara e Julio Cesar
(falecido). Deixa netos, bisneto,
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu se dia 31/07 ás
16:30 hs saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus -
sala 1 seguindo para o Cemité-
rio Municipal naquela localida-
de onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

SR.RONALDO
CASEMIRO PRETEL
Faleceu no dia 31/07 na cida-
de de São Pedro, aos 39 anos
de idade e era filho do Sr. Ar-
naldo Linares Pretel e Sra.
Emilia Casemiro. Deixa a filha
Larissa Aparecida. Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu se dia 31/07 ás
17:00 hs saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus -
sala 2 seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SR. ADELINO
OZORES JUNIOR
Faleceu no dia 03/08 na cida-
de de São Pedro, aos 94 anos
de idade e era viúvo da Sra.
Alda Carnelos Ozores. Era fi-
lho dos finados Sr. Adelino
Ozores e da Sra. Angela Go-
mes Ozores. Deixa os filhos:
Paulo, Sonia, Ricardo, Carlos
e Adelino (falecido). Deixa ne-
tos, bisnetos e demais paren-
tes. O seu sepultamento deu
se dia 03/08  ás 14:00 hs sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio Memorial Bom Jesus - sala
1 seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade
onde foi inumado em jazigo da

família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA.MARIA DA GLORIA
ARRUDA CAMPANHOLE
Faleceu no dia 03/08 na cida-
de de São Pedro aos 66 anos
de idade e era viúva do Sr.José
Valentim Campanhole .Era fi-
lha dos finados Sr.Juvenal de
Arruda e da Sra.Malvina Bar-
bosa de Arruda .Deixa as filhas
: Eléia Karina e Marislene Kety
.Deixa netos e demais paren-
tes.  O seu sepultamento deu
se dia 03/08 ás 13:00 hs no
Cemitério Municipal naquela
localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.MARIA JOSÉ ANTONIA
ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 05/08  na cida-
de de São Pedro aos 75 anos
de idade e era casada com o
Sr. Otaviano Rodrigues da
Silva.Era filha dos finados
Sr.José Alves e da Sra.Maria
Aparecida Oliveira.Deixa os fi-
lhos: Jair, Janete e Jocimar.
Deixa netos, bisnetos e de-
mais parentes.O seu sepulta-
mento deu- se dia  06/08 ás
10:30 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o
Cemitério naquela localidade
onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. RENATA PEREIRA
Faleceu no dia 05/08 na cida-
de de Piracicaba aos 49 anos
de idade e era casada com o
Sr.José Pinto de Faria. Era fi-
lha da Sra. Maria de Lourdes
Pereira. Deixa os filhos: Bian-
ca Pereira Rodrigues Amaral
casada com Lucas Gabriel
Quirino Amaral, Guilherme
Pereira de Farias e Gabriel
Pereira de Farias. Deixa tam-
bém 01 neto e demais
parentes.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento
deu se dia 06/08 ás 13:30 hs
no Cemitério Municipal naque-
la localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.JOANILA CAMPOS DE
SOUZA
Faleceu no dia 06/08 na cida-
de de São Pedro aos 81 anos
de idade.Era viúva do
Sr.Diorizio Gomes.Era filha
dos finados Sr.Massiano Cam-
pos de Souza e da Sra.Ana
Rosa de Jesus .Deixa o filho:
José Caetano. Deixa netos,
bisneto e demais parentes.O
seu sepultamento deu se dia
06/08 ás 16:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Me-
morial Bom Jesus -sala 1 se-
guindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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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.
-------------------------------------------
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.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente ao lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
-------------------------------------------
VENDO CASA
Direto com a construtora, entra-
da + 10 parcelas, sem consulta
de nome. (19) 9.9399-3880.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Chácara c/580 m², c/ 2 cômodos.
Tratar (19) 9.9283-3722 ou
9.9386-5565.

VENDO OU TROCO.
Mazda 626 ano 98 R$ 7.200,00
Tel. (19) 9.9399-3880.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Fiat Tipo, para retirar peças. R$
1.000,00, parcelo!  Compro Carro Fi-
nanciado. Tratar (19) 9.9862-4594.
-------------------------------------------
VENDO
Nissan March 2015, completo
vlr: R$ 30 mil. Tr (19) 3483-1749
ou (11) 9.9713-8946.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e tro-
ca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.

-------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenci-
ais, usados, compra, vende, tro-
ca e loca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.
-------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. 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.
Teclado e Violão usado - Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
-------------------------------------------

COMPRO.
Óleo de cozinha (reciclo) acima
de 30 litros, pago R$ 2,20 o litro.
(19) 9.9747-0381 Adilson.
-------------------------------------------

AULA
Violão e Guitarra, fone (19)
9.9649-0260.
-------------------------------------------
VD.
Iphone 5s sem detalhes, bate-
ria nova, desbloqueado, R$
450,00. Tr. (19) 3481-1749 ou
(11) 9.9713-8946.

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 do-
cumentos exi-gidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

LEONARDO GUERRA PERES SILVA, estado civil solteiro,
profissão inspetor de qualidade, nascido em São Paulo (31º
Subdistrito - Pirituba), SP, no dia vinte e sete de junho de mil
novecentos e noventa e seis (27/06/1996), residente e domi-
ciliado na Avenida das Primaveras, 4602, Alpes  das Águas,
São Pedro, SP, filho de GLADSTON PERES SILVA JUNIOR e
de ISABEL APARECIDA GUERRA PERES DA SILVA. JANA-
RA DE CARVALHO CRUZ, estado civil solteira, profissão de-
sempregada, nascida em Rolândia, PR, no dia treze de julho
de mil novecentos e noventa e dois (13/07/1992), residente e
domiciliada na Avenida das Primaveras, 4602, Alpes das
Águas, São Pedro, SP, filha de JANIO DA CRUZ e de CLEIDE
DE CARVALHO.

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

"Não queremos"Não queremos"Não queremos"Não queremos"Não queremos
trabalhar mais etrabalhar mais etrabalhar mais etrabalhar mais etrabalhar mais e
ganhar menos",ganhar menos",ganhar menos",ganhar menos",ganhar menos",
garantem asgarantem asgarantem asgarantem asgarantem as
mulheresmulheresmulheresmulheresmulheres

Pelo cumprimento da
Lei da Maria da Penha
Luiz Carlos

Motta

A Lei Maria
da Penha (Lei
11.340/06) comple-
ta 15 anos neste dia
7 de agosto de 2021.
É a lei que tornou mais rigorosa a pu-
nição para agressões contra a mulher
quando ocorridas no âmbito domésti-
co e familiar. O nome da lei é uma
homenagem a Maria da Penha
Maia, que foi agredida pelo mari-
do durante seis anos até se tornar
paraplégica, depois de sofrer aten-
tado com arma de fogo, em 1983.

Tenho valorizado muito as
discussões sobre os direitos da
mulher, não apenas no Parlamen-
to, mas também nas instituições
que representam os trabalhadores.
E acho oportuno fazer um link com
a Lei Maria da Penha e destacar,
aqui, as deliberações da 9ª edi-
ção do Encontro intitulado
"Mulher Valorizada, Comerciária
Fortalecida", evento realizado em
2019. As deliberações unificam o
combate a toda e qualquer for-
ma de desrespeito às mulheres,
incluindo as proteções previstas
na lei, hoje lembrada.

As deliberações foram aprova-
das pelas duas mil e trezentas co-
merciárias participantes do Encon-
tro, no Centro de Convenções da
Fecomerciários em Avaré. O tema
"Basta!" foi abordado em palestras
que deram subsídios aos cinco en-
caminhamentos que unificam as
lutas femininas.

DELIBERAÇÕES - Foram
aprovadas cinco importantes deli-
berações com o objetivo de fortale-
cer a mulher e ampliar a sua visibi-
lidade em nossa sociedade e de-
monstram a organização das co-
merciárias paulistas em defesa
das reivindicações femininas.
Ao longo dos últimos anos, têm
servido de modelo para as lutas
em defesa da mulher em todo o
país. E, infelizmente, muitos di-
reitos das mulheres ainda não
foram amplamente conquistados.
Transcrevo aqui o texto na íntegra,
no formato como foi concebido.
Analise item por item:

1 - Não queremos trabalhar
mais e ganhar menos!

2 - Por meio das 12 Regio-
nais da Federação realizar nos
Sincomerciários e nos Sinpra-
farmas agendas que ouçam as
reivindicações e as denúncias
das mulheres. Queremos ser
ouvidas, vistas e respeitadas.

3 - Já passou da hora do Brasil
acabar com toda e qualquer forma de
desigualdade e discriminação. Pelo fim
da violência física e psicológica e dos
assédios sexual e moral. Queremos es-
peito, mais delegacias da mulher e ca-
sas de acolhimento. A Lei Maria da
Penha tem que ser cumprida. Femini-
cídio deve ser combatido com rigor.

4 - Maior participação das comer-
ciárias no sindicalismo e na política. É
preciso incentivar a sindicalização e
aprimorar a consciência política das
mulheres. Unidas, ocuparemos os es-
paços sindicais e políticos para a cons-
trução do Brasil que queremos.

5 - Geração de empregos for-
mais às mulheres, com direitos ga-
rantidos e pagamento de salários
justos. Somos trabalhadoras. Pre-
cisamos conquistar o espaço que
cabe a nós no local de trabalho.

BASTA! - Tenho comentado du-
rante minhas viagens por um grande
número de cidades do Estado de São
Paulo, que essas deliberações não po-
dem ser esquecidas, não podem ficar
só no discurso. É preciso manter as
mulheres unidas e com ferramentas
para reivindicar seus legítimos direi-
tos. Os sindicatos e suas federações
e confederações devem, cada vez, mais
contribuir para isso. E a Lei Maria da
Penha é uma oportunidade de manter
vivas essas lutas. Denuncie. Disque 180
e dê um basta à violência, à intole-
rância e ao desrespeito!!!

Luiz Carlos Motta, presi-
dente da Fecomerciários,
da CNTC, deputado fede-
ral (PL-SP).
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Acisp faz sorteio para
puxar alta nas vendas

Com grande parte do vare-
jo voltado ao setor Turístico, o
comércio de São Pedro/SP co-
meça a 'respirar aliviado' neste
segundo semestre desde o iní-
cio da pandemia.  Seguindo o
aumento médio da capital pau-
lista, o mês de julho apresenta
alta nas vendas de cerca de 7%,
na comparação com junho.

O avanço se deve a maior mo-
vimentação em hotéis, lojas, restau-
rantes, e parques turísticos, que
voltaram a funcionar em horários
e capacidade ampliados.

O Dia dos Pais, este ano co-
memorado em 8 de agosto, pro-
mete movimentar o setor, e a
aposta da Associação Comerci-
al e Industrial de São Pedro
(ACISP) para puxar a alta nas
vendas é o terceiro sorteio da Pro-
moção Compra Premiada, realiza-
do na última sexta-feira, 06.

"Planejamos esta promoção
para as principais datas come-
morativas do ano todo, como
um incentivo ao comércio local,
tão prejudicado pela pandemia.
Nossa promoção ao longo deste
ano vai injetar mais de R$ 100 mil
na economia regional, por meio dos
prêmios, que são os vales-com-
pras a serem trocados em mer-
cadorias das lojas participantes
da promoção. Temos 101 lojas
de São Pedro, Águas de São Pe-
dro, Charqueada e Santa Maria
da Serra em nossa promoção e
os prêmios, pagos pela ACISP,
vão circular nestas cidades",
revela o presidente da Associa-
ção Comercial, Ernesto Bra-
ganholo, informando que, em co-
memoração ao Dia dos Pais, a pro-
moção sorteou 20 vales-compras
no valor de R$ 500 cada.

Uma promoção com forma-
to inovador, realizada através
do Aplicativo para celulares
ACISP São Pedro, disponível
para Android e iOS, que vem
trazendo bons resultados.

"Os cupons, recebidos a
cada R$ 50 em compras nas
lojas participantes da promo-
ção, são cadastrados pelos
próprios  consumidores  no
App. Depois disso, são impres-
sos na urna oficial, que se en-
contra na sede da Associação
Comercial", diz Ernesto.

Mais de 148 mil cupons
concorreram ao sorteio do Dia
dos Pais, e serão descartados
dos próximos sorteios, que vão
contemplar o Dia das Crianças,
com mais 20 vales-compras de
R$ 500 cada, e Natal, que vai
sortear 3 vales-compras de R$
12 mil cada e mais 24 vales-com-
pras de R$ 1 mil cada.

O regulamento completo da
promoção com as datas dos sortei-

Nossa promoção ao longo deste ano vai injetar mais de R$ 100 mil na economia regional, por meio dos
prêmios, que são os vales-compras a serem trocados em mercadorias das lojas participantes da promoção

GGGGGANHADORESANHADORESANHADORESANHADORESANHADORES

3º Sorteio da Promoção
Compra Premiada 2021
1- Silvia Andreana Madasqui Braga - Senhor Batata Marmitaria - São Pedro.
2- Jiane Maria Cavina Serra -Supermercado Scoton - São Pedro.
3- Renato Lubrani Neto - Sergio Auto Center - São Pedro.
4 - Daniela Marin Degaspari - Super Varejão Panserini -Charqueada.
5 - Priscila Roberta de Melo Leandro - Opção Presentes - São Pedro.
6 - Luan Azevedo Mezzin - Opção Presentes - São Pedro.
7 - Amanda  Cristina Davanso -Super Varejão Panserini - Charqueada.
8 - Suzeane Maria da Silva - Loja da Bela - Charqueada.
9 - Maria Lindinalva Jiovanete -Supermercado Jardim São Pedro - São Pedro.
10 - Eliane Zanelli  Martins - Supermercado Jardim São Pedro -
Águas de São Pedro.
11 - Juliana Renata Cassemiro Borges da Silva - Loja da
Monique - Charqueada.
12 - Gabriel Giovani Bettone - Loja Amália - São Pedro.
13 - Marcela Caravita - Amália Presentes - São Pedro.
14 - Sergio Souza Felipe - Chaveiro Cabrini - São Pedro.
15 - Caio de Andrade Bettoni - Supermercado Polideli - São Pedro.
16 - Patrícia Nakamura Agostineli - Loja Amália - São Pedro.
17 - José Pereira Castro - Supermercado Jardim São Pedro - São Pedro.
18 - Magali Bomfiglio - Supermercado Jardim São Pedro II.
19 - Marcelo Delicio - Supermercado Jardim São Pedro - São Pedro.
20 - Igor Fernando Gentil - Supermercado Jardim São Pedro - São Pedro.

os, prêmios e as empresas participan-
tes, pode ser conferido no site da enti-
dade: www.acispsaopedro.com.br.

O sorteio do Dia dos Pais foi
transmitido ao vivo, e o vídeo
está a disposição na página da

ACISP no Facebook:  ACISP,  e
no Canal da associação no You-
tube: ACISP São Pedro.
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Falta de faixa de “desaceleração” preocupa moradores em São Pedro
Bairro tem mais de 100 famílias e uma UBS que atende a região; com a duplicação, acesso ao  Primavera ficou sem faixa de desaceleração

Os moradores do Chácaras
Primavera, em São Pedro, estão
insatisfeitos com a falta de uma
faixa de desaceleração para entra-
da no bairro. Já tentaram, sem
sucesso, contatos diretos com a
empresa Eixo, responsável pela
duplicação da Piracicaba-São Pe-
dro e também com a Prefeitura.
Mas lembram que, mesmo sem
essa importante faixa, todos já pa-
gam o pedágio.

Segundo os moradores, o bair-
ro tem mais de 100 famílias e uma
Unidade Básica de Saúde (UBS)
que atende a região. Com a dupli-
cação da estrada, o acesso ao Lote-
amento Chácaras Primavera ficou

sem faixa de desaceleração o quem
vem provocando insegurança para
os motoristas.

Em contato com um encarre-
gado da Eixo, ainda durante as
obras, os moradores foram infor-
mados de que a Prefeitura de São
Pedro não fez o pedido desta faixa e
nem colocou nos mapas. Todos acha-
ram bem estranho, porque em ou-
tros bairros a obra foi implantada.

Para tentar resolver o proble-
ma antes do final das obras e tam-
bém da cobrança do pedágio, os
moradores se organizaram e fize-
ram um abaixo-assinado encami-
nhado à Prefeitura. Por dias, uma
moradora tenta contato com a Se-

cretaria Municipal de Obras, mas
desistiram porque as respostas são
as mesmas.

Sem um retorno oficial, os
moradores decidiram apelar à im-
prensa divulgando o descaso e,
além disso, nesta semana, eles vão
procurar os deputados estaduais
da região (Roberto Morais, Profes-
sora Bebel e Alex de Madureira)
para entrega de abaixo-assinado e
pedir que eles façam uma interven-
ção junto ao Governo do Estado
para resolver o problema, antes que
ocorra um grave acidente.

DEPENDE DA EIXO — A
Prefeitura informa que este tipo de
obra depende da Eixo, já que a fai-

xa de domínio é da concessionária.
Levantamentos preliminares da
Secretaria de Obras indicam que a
solicitação exige estudos e projetos
específicos para adequar a entrada
a este e outros bairros de São Pe-
dro. A tramitação não depende de
um simples pedido, mas de análi-
ses técnicas e adequações específi-
cas.   Na época das audiências pú-
blicas para discutir a concessão da
rodovia, a Prefeitura apresentou
várias solicitações com foco na se-
gurança e na rotina dos morado-
res de vários bairros, nem todas
atendidas. Entre as solicitações apre-
sentadas, estão faixas adicionais, pas-
sarelas, rotatória em nível. Falta de faixa é um perigo à segurança para os véiculos

Divu lgação
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Bebel quer criar Comissão
Especial na Alesp para debate

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Águas em evento
que liberou mais
de R$ 200 milhões
para as estânciasA proposta está contida no requerimento 1119, de autoria da deputada

Bebel, publicado nessa quarta-feira (4), no Diário Oficial do Estado
A deputada Professora Bebel

(PT) quer a criação de uma Comis-
são Especial na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, composta por
nove deputados, com a finalidade
de, no prazo de 120 dias, dialogar
com os servidores públicos, usuá-
rios das escolas públicas e seus res-
ponsáveis, inclusive seus sindica-
tos e associações, e com os agentes
públicos com atividade de gestão
nas escolas públicas, diretorias de
ensino, e na Secretaria de Educa-
ção, visando estabelecer sistema
permanente de diálogo para debe-
lar conflitos e ajustar entendimen-
tos na questão relacionada à volta
das atividades presenciais nas escolas
públicas do Estado de São Paulo. A
proposta está contida no requerimen-
to 1119, de autoria da deputada Be-
bel, publicado nessa quarta-feira
(4), no Diário Oficial do Estado.

Para Bebel, é imprescindível
que a Alesp (Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo) atue
com muita profundidade na ques-
tão do retorno das atividades pre-
senciais nas escolas do Estado de
São Paulo em meio ao maior surto
pandêmico já vivido pela humani-
dade. "Não podemos assistir pas-
sivos que a vontade do Poder Exe-
cutivo possa ser implantada sem
que exista em primeiro lugar, pro-
fundo diálogo com todos os mem-
bros da comunidade escolar e com
os órgãos gestores da Secretaria de
Educação, e este diálogo dificilmen-
te vai ocorrer sem que haja media-
ção desta Casa, uma vez que há,
infelizmente, dificuldades impostas
pela pasta responsável pela gestão
do problema neste diálogo, que vem
conversando com setores outros,
que não seus servidores, justamen-
te aqueles que estão nas escolas,
caso exista mesmo massivo retor-
no das atividades presenciais", diz.

Para a Professora Bebel, que
também é presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São Pau-

Deputada Bebel diz que imprescindível que a Alesp atue com profundidade na questão do
retorno das atividades presenciais

Divu lgação

lo), também é necessário que a
ALESP conheça, de fato, a real si-
tuação das escolas públicas da rede
paulista, e opine sobre a possibili-
dade ou não de retorno, sobre o
que precisa ser feito para garantir
um retorno seguro e apresente su-
gestões sobre o assunto.  "Volta às
aulas na pandemia é um atentado
à vida humana. São milhões de
pessoas infectadas e milhares de
mortos pela Covid-19 no Brasil. A
principal ação para a preservação
da vida durante a pandemia é o
Isolamento Social. O trajeto esco-
lar oferece riscos de contaminação,
o deslocamento até a escola, reali-
zado por transportes públicos ou a
pé pela maioria dos estudantes e
famílias, amplia os riscos de conta-
minação. A sala de aula aumenta a
probabilidade de contágio. Não há
garantia do distanciamento entre
adolescentes e, sobretudo, entre
crianças nas escolas", ressalta.

Na justificativa do requeri-

mento, Bebel diz que "se analisar-
mos as questões de infraestrutura
o problema é ainda maior. O IAB
(Instituto dos Arquitetos do Bra-
sil) e o Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos) realizaram
um levantamento sobre a infraes-
trutura das escolas da rede estadual
de São Paulo e os dados indicam que
99% das unidades escolares não pos-
suem enfermaria, consultório médico
ou ambulatório. O estudo aponta ain-
da que 82% das escolas estaduais
não têm mais de dois sanitários para
uso dos estudantes", enfatiza.

Para Bebel, em resposta às de-
mandas da pandemia, mas tam-
bém visando a constituir um espa-
ço permanente de apoio à saúde
dentro da escola, faz-se necessário
que todas as edificações tenham
um ambulatório ou um espaço de
acolhimento, onde possam ser rea-
lizados atendimentos de primeiros
socorros e isolamento de pessoas

que apresentem sintomas durante
sua permanência na escola, sejam
estes da covid-19 ou de quais- quer
outras enfermidades", diz o rela-
tório divulgado pelo IAB e Diesse.
"Se considerarmos o número de
profissionais da educação, que já
era insuficiente, será menor, des-
contando os de grupo de risco e me-
nor ainda após o contágio, adoecimen-
to e óbito desses profissionais. Muitos
estudantes e professores podem estar
contaminados e serem assintomáticos.
São milhões de vidas que são coloca-
das em risco diariamente. O retorno às
aulas pode contribuir para o colapso
do SUS. A maioria dos municípios bra-
sileiros não tem UTIs e leitos hos-
pitalares suficientes. As Aulas se
recuperam, vidas não! A legislação
educacional possibilita a reorgani-
zação do calendário escolar para
retomar as aulas apenas quando a
população tiver acesso a vacina e
especialmente criando condições
sanitárias", conclui.

Águas de São Pedro esteve re-
presentada pelo prefeito João Vic-
tor Barboza (Cidadania) em even-
to na cidade de Serra Negra, nesta
quinta-feira (4), com prefeitos e li-
deranças políticas de 70 estâncias
e 140 Municípios de Interesse Tu-
rístico (MITs). O encontro, que teve
participação do governador João
Dória e do vice-governador Rodri-
go Garcia, autorizou a liberação de
R$ 202,2 milhões para obras e me-
lhorias de infraestrutura.

João Victor esteve acompa-
nhado da primeira-dama e secre-
tária de Promoção Social, Amanda
Gonçalves, do secretário de Turis-
mo, César Siboldi, e do assessor
Éverton Rocha. De acordo com o
governo de SP, este é o maior volu-
me de recursos liberados nos últi-
mos cinco anos. Na prática, é o re-
torno dos repasses do DADETUR
que haviam sido paralisados por
conta da pandemia.

Os valores de repasse indivi-
dual aos municípios, no entanto,
ainda serão definidos. "A verba do
DADETUR sempre foi muito im-
portante para darmos seguimos
aos projetos ligados à infraestru-
tura e ao turismo. Há praticamen-
te dois anos que as cidades-estân-
cia não viam mais este investimen-
to. Para Águas de São Pedro, é uma
conquista muito importante e não

temos dúvida de que esta medida
vai contribuir para o crescimento
do município", disse o prefeito.

A Secretaria de Estado de Tu-
rismo e Viagens também lançou
duas novas iniciativas para fomen-
tar o setor no evento ocorrido em
Serra Negra. O governo firmou um
convênio com o Sebrae-SP (Serviço
Brasileiro de Apoio à Micro e Pe-
quenas Empresas) para capacitar
empreendedores do turismo de eco-
aventura e fez o lançamento do
projeto de Turismo Náutico.

O convênio com o Sebrae-SP
vai promover a cultura da quali-
dade, a gestão da segurança e a
competitividade das empresas de
ecoaventura em mais de 200 mu-
nicípios. O objetivo é fortalecer o
setor em polos como o Vale do Ri-
beira e o Pontal do Paranapane-
ma. Já o projeto de Turismo Náu-
tico é dividido em duas iniciativas:
uma cartilha que detalha as estru-
turas que podem ser implantadas
em rios, represas e cidades litorâ-
neas, e um passo a passo disponí-
vel no portal de Melhores Práticas
no Turismo
(www.melhorespraticasturismo.com.br/
. São Paulo tem 630 quilômetros
de costa marítima, cerca de 4,2 mil
quilômetros de rios navegáveis e
mais de 50 lagos e represas com
potencial turístico.

Divu lgação
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Prefeito João Victor visita deputada  Adriana Borgo
O prefeito João Victor Bar-

boza (Cidadania) esteve nesta
quarta-feira (3) no gabinete
da deputada estadual Adriana
Borgo (Pros). O chefe do Exe-
cutivo águapedrense fez uma
visita de cortesia e agradeceu a
parlamentar pela liberação de

R$ 100 mil para a área da saú-
de. "A Adriana é uma pessoa
exemplar e que cumpriu com
aquilo que havíamos tratado.
Águas de São Pedro é grata pelo
recurso e pela atenção que tem
sido dispensada para todos nós.
Tenho absoluta certeza de que

essa parceria renderá ainda
mais frutos", disse João Victor.
O prefeito esteve acompanha-
do da primeira-dama e secre-
tária de Promoção Social Aman-
da Gonçalves, e do ex-vereador
Ivan Barbosa. Adriana recebeu
novos pedidos para a cidade e

disse que o trabalho está ape-
nas começando.

"Entregamos novas demandas
para a saúde e também para a área
social de Águas de São Pedro, que tem
tido atenção especial por parte da se-
cretaria e da nossa gestão como um
todo", completou o prefeito

Prefeito João Victor Barboza (Cidadania) e equipe foram recebi-
dos pela deputada estadual Adriana Borgo (Pros) na quarta-feira (3)
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