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R$ 5,6 milhões garantem aquisição
de  20 veículos e máquinas em 2021
90% dos recursos vieram dos cofres municipais; aquisições atendem áreas de saúde, educação e infraestrutura do Município de São Pedro

A frota do município de São
Pedro foi reforçada com 20 veícu-
los em 2021. O número, que repre-
senta investimentos de R$ 5,6 mi-
lhões, garante melhorias para di-
versas áreas, como saúde, educa-
ção e infraestrutura e é fruto de
planejamento e gestão fiscal. En-
quanto muitos municípios enfren-
tam dificuldades para  manter a

estrutura administrativa básica -
estudo feito pela Firjan indica que
3.024 cidades brasileiras têm si-
tuação fiscal difícil ou crítica
entre 5.239 municípios analisa-
dos, São Pedro é destaque pelo
volume de recursos municipais
usados para a aquisição de ve-
ículos e maquinários, além da
realização de obras. A7

Duas pás-carregadeiras e quatro caminhões basculantes estão entre as recentes aquisições da Prefeitura de São Pedro
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Professora Bebel

Na próxima sexta-feira, 12
de novembro, professores e pro-
fessoras da rede estadual de
ensino voltam às ruas, em as-
sembleia estadual que se realizará
às 14 horas na Praça da Repúbli-
ca, em frente à sede da Secreta-
ria Estadual da Educação.

Motivos não faltam para a
categoria se mobilizar. Os salá-
rios estão congelados, se avolu-
mam ataques contra seus direi-
tos e contra a educação pública.
O desrespeito e o assédio moral
nas escolas se tornam a cada
dia mais sufocante. Mais ain-
da, com a aprovação do PLC 26
(lei complementar 1361/2021)
por apenas dois votos além do
mínimo necessário, todos correm
o risco de demissão por meio de
avaliações de desempenho, cujas
regras serão fixadas de cima
para baixo pelo governo.

Na prática, a estabilidade do
servidor público, necessária para
que sua permanência não fique à
mercê de motivações políticas de
acordo com as mudanças de go-
verno e para que haja continuida-
de das políticas públicas, está seri-
amente ameaçada. Da mesma for-
ma, o ingresso qualificado no ser-
viço público, por meio de concur-
sos, cede lugar à livre contratação
de temporários, que podem ser fa-
cilmente demitidos e substituídos
de acordo com o livre arbítrio dos
governantes.

Hoje os professores e profes-
soras recebem salários aviltantes.
Entretanto, em vez de instituir uma
política salarial justa, que começa
por recuperar a equiparação dos
salários-base do magistério ao piso
salarial profissional nacional, o
governo Doria quer utilizar recur-

sos do FUNDEB
para dar um abo-
no, que não se es-
tende aos aposen-
tados, por meio do
PLC 37. Ora, a po-
lítica de abonos e
gratificações já foi superada desde
2011, com a incorporação desses
adicionais aos nossos salários e
extensão aos aposentados. Não po-
demos aceitar esse retrocesso!

Estudos da subseção DIEESE/
CEPES da APEOESP, mostram que,
com este valor seria possível um
reajuste linear em torno de 7% a
9% para todos da categoria, inclu-
sive extensiva aos aposentados.

É necessário, na realidade, um
reajuste de 29,25% para que o Es-
tado de São Paulo cumpra o piso
salarial profissional nacional, na
perspectiva do cumprimento da
meta 17 do Plano Nacional e do
Plano Estadual de Educação, que
determina a equiparação dos salá-
rios dos professores à média sala-
rial dos demais profissionais com
formação de nível superior. A
meta 17 dá conteúdo à valoriza-
ção salarial, associando-a à for-
mação de nossos professores e
professoras e tem como referên-
cia a qualidade do ensino.

O abono é recebido apenas
uma vez, não se integra ao salá-
rio e, portanto, não incide so-
bre os benefícios da carreira e
na aposentadoria. Além disso,
a lei do FUNDEB determina que
70% das receitas do fundo se-
jam aplicadas em valorização
dos profissionais da educação e
não na forma de abono.

Finalmente, entre tantos ou-
tros motivos para lutar, é preciso
colocar um fim no vergonhoso con-
fisco salarial de aposentados e pen-
sionistas instituído pelo governo

Doria. Professoras e professores
que dedicaram toda a vida à edu-
cação pública e contribuíram para
a sua aposentadoria, hoje passam
dificuldades para sobreviver, pois

o governo lhes tira parte de seus já
reduzidos vencimentos.

Por isso, essa assembleia
deverá ser grande e mobilizar
todas as regiões do Estado e,
nela, discutiremos a possibilida-
de de uma greve geral da nossa
categoria, por salários, valori-
zação, respeito e dignidade.

Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp, e
líder a bancada na Assem-
bleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp)

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

IAMSPE – A deputada estadual Professora Bebel (PT)
durante protesto em frente ao Iamspe, na cidade de São
Paulo, e cobranças no plenário da Alesp. A9
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Com a melhor das intenções
José Renato Nalini

A humanidade erra. Até quan-
do quer acertar, ela erra. Não é
imune a erros. Ao contrário, pare-
ce condenada a perpetrá-los conti-
nuamente. Nem é verdade que
sempre aprende com seus erros.

De tanto errar em relação a
seu habitat, está prestes a perdê-lo.
Sem ter um plano "B", sem outra
alternativa diferente daquela de
perecer junto com as condições vi-
tais de sobrevivência.

Mereceria atenta reflexão co-
lacionar os equívocos acumulados
em relação aos maus-tratos infligi-
dos ao ambiente, à natureza, ao próxi-
mo e ao futuro. Muitos desses equívo-
cos, praticados com intuito nobre.
Tentar "corrigir" o natural.

A vencedora do Prêmio Pu-
litzer, Elizabeth Kolbert, autora
do livro "A Sexta Extinção", de-
dicou-se a relatar algumas das
intervenções humanas que de-
ram errado e provocaram nefas-
tas consequências. O trabalho
resultou no livro "Sob um céu
branco: a natureza no futuro".

O ponto de partida é reconhe-
cer que, ao pretender acertar, o ser
humano erra. O primeiro exemplo
é a tentativa de "corrigir" o curso
do rio. Algo bastante próximo àqui-
lo que se perpetrou em São Paulo
com os seus serpenteantes cursos
d'água, vantagem decisiva quan-
do os jesuítas resolveram se insta-
lar no planalto de Piratininga.  Não
é somente invocar Heráclito, para
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Programa Bolsa Família
Alexandre

Padilha

Nos anos 2000,
a cada mil crianças
que nasciam em nos-
so país, 29 morriam
antes de completar o seu primeiro
ano de vida. Sonhos eram inter-
rompidos, vidas perdidas, famílias
destruídas e o futuro ceifado. Em
2015, ao invés de 29 crianças mor-
tas a cada mil nascidos, o Brasil
passou a registar 13 óbitos de cri-
anças antes de um ano de idade,
uma redução de mais de 55%.

Apesar de ainda não ser a taxa
que sonhávamos, milhares de cri-
anças tiveram a oportunidade de
viver em nosso país. Para alcançar
este objetivo, diversas iniciativas e
medidas foram empregadas, como
a garantia de energia elétrica para
as populações, o aumento da co-
bertura do programa Estratégia
Saúde da Família, mas, principal-
mente, um programa de transfe-
rência de renda integrado ao Siste-
ma Único de Assistência Social
(SUAS), o Bolsa Família.

Ele contribuiu de forma signi-
ficativa  na construção de uma rede
de proteção social no Brasil. Atra-
vés dos Centros de Referência em
Assistência Social (CRAS), a rede
educacional e as equipes do pro-
grama Estratégia Saúde da Famí-
lia, provocaram mudanças agudas
em nosso país. Segundo dados da
Fundação Oswaldo Cruz, mais de
830 mil crianças tiveram suas vi-
das preservadas entre 2006 e 2015
em consequência do Bolsa Família.

Todos os dias, milhões de cri-
anças e jovens  são  beneficiados
com as ações do programa através
das condicionalidades de garantia
da vacinação adequada, das con-
sultas de pré-natal, de crescimen-
to, desenvolvimento e do acompa-
nhamento de saúde.

O Bolsa Família é elogiado e
premiado internacionalmente por
ser um renomado programa de dis-

Almir Pazzianotto Pinto

"É inegável que os atuais par-
lamentos são bastante inaptos para
a função legislativa propriamente
dita. Não têm nem o tempo nem a
disposição de espírito necessários
para desempenhá-la a contento."
A frase foi escrita pelo célebre ju-
rista e economista Friedrich A.
Hayeck no livro Direito, Legislação
e Liberdade e se aplicava aos parla-
mentos europeus. (Ed. Visão, SP,
1985, pág.109).

Friedrich August von Hayek
era natural de Viena, Áustria, onde
nasceu em 8/5/1899, vindo a fale-
cer em Freiburg, Alemanha, em 22/
3/1992. Faz parte do erudito grupo de
economistas adeptos da escola liberal,
havendo sido laureado com o Prêmio
Nobel de Economia em 1974.

Apesar da visão crítica do po-
der legislativo na Europa, Hayeck
se espantaria se viesse a conhecer o
Congresso Nacional. Os compro-
missos nos Estados Unidos e na
Inglaterra, onde lecionou nas me-
lhores universidades, o pouparam
da desagradável experiência. A ri-
gor, o Senado e a Câmara dos De-
putados foram melhores. Sucessi-
vas legislaturas revelaram ao povo
parlamentares de larga enverga-
dura, cultos, assíduos, comba-
tivos, empenhados, sobretudo,
na demonstração da indepen-
dência e da coragem do Poder
Legislativo, como se assistiu ao
longo do regime militar.

Produto típico da inépcia do
Legislativo é a Constituição de
1988, já remendada mais de uma
centena de vezes e à espera de ou-
tras tantas reformas, que, a rigor,
a tornam mais prolixa e confusa.

O caso da assistência judiciá-
ria ao empregado ou desemprega-
dos, cujas condições financeiras
não lhe permitem arcar com as
despesas da reclamação trabalhis-
ta "sem prejuízo do sustento pró-
prio ou da família", resulta de le-
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Brasil, país do futuro

gislação mal
elaborada por
Poder Legislati-
vo inepto. Apro-
vada com a
pressa dos re-
tardatár ios ,
como dizia o mi-
nistro Prates de Macedo do Tribu-
nal Superior do Trabalho, os res-
ponsáveis pela reforma trabalhista
não se deram conta de que, ao tra-
tar do assunto da forma como o
fizeram, violavam a garantia cons-
titucional de acesso universal ao
Poder Judiciário.

O Decreto-Lei nº 8.737, de 19/
1/1946, baixado pelo presidente
José Linhares e referendado pelo
Ministro do Trabalho Carneiro de
Mendonça, "facultou aos presiden-
tes dos tribunais do trabalho con-
ceder ex-officio o benefício da jus-
tiça gratuita, inclusive quanto a
traslados e instrumentos, aqueles
que perceberem salário igual ou in-
ferior ao dobro do mínimo legal ou
provarem o seu estado de misera-
bilidade" (CLT, Art. 789, § 7º).

Decorridos sete anos a Lei nº
1.060, de 5/2/1050, sancionada
pelo presidente Gaspar Dutra, de-
terminou "normas para a conces-
são de assistência judiciária aos
necessitados". De conformidade
com o Art. 2º, "Gozarão dos bene-
fícios desta Lei os nacionais ou es-
trangeiros residentes no país, que
necessitarem recorrer à Justiça pe-
nal, civil, militar ou trabalho." Para
a legislação, necessitado era
"todo aquele cuja situação eco-
nômica não lhe permita pagar
as custas do processo e os ho-
norários de advogado, sem pre-
juízo próprio ou da família".

A evolução legislativa prosse-
guiu com a Lei nº 5.584, de 30//
1970, confirmada pelo presidente
Emílio G. Médici. Também ela as-
segurou o direito à assistência ju-
diciária "a todo aquele que perce-
ber salário igual ou inferior ao do-

bro do mínimo legal". Do mesmo
benefício gozariam trabalhadores
com salário superior, "uma vez pro-
vado que sua situação econômica
não lhe permite demandar, sem
prejuízo próprio ou da família."

A Constituição de 1988, en-
tretanto, ultrapassou toda a le-
gislação ordinária na garantia
de acesso gratuito ao Poder Ju-
diciário. Nesse sentido se des-
tacam os incisos XXXV e LLX-
XIV do artigo 5º, que trata dos
Direitos e Garantias Fundamen-
tais. Reza o primeiro que "a lei
não excluirá da apreciação do
Poder  Judic iár io  lesão  ou
ameaça a direito". O segun-
do prescreve: "o Estado pres-
tará assistência jurídica in-
tegral e gratuita aos que com-
provarem insuficiência de re-
cursos".

Em 2002, no governo Fernan-
do Henrique Cardoso, a Lei nº
10.537, de 27/8, adaptou as dis-
posições da CLT sobre custas e
emolumentos ao texto constitu-
cional e lhe acrescentou os arti-
gos 789-A, 789-B e 790-A e 790-
B, mantendo, porém, o direito
do trabalhador necessitado à
assistência judiciária gratuita.

A Lei nº 13.467, de 13/7/2017,
veio com o objetivo de reduzir o
número de demandas trabalhistas.
Sob o argumento da banalização
dos dissídios individuais, deu
guinada de 180º no tratamen-
to do empregado ou desempre-

gado desprovido de recursos
para demandar, impondo-lhe os
ônus das custas, dos honorári-
os de advogado e periciais.

A decretação da inconstituci-
onalidade dos artigos 790-B, caput
e parágrafo 4º, e 791-A, parágrafo
4º, da CLT, restabelece a hierar-
quia das normas constitucionais.
Apenas isso. A inépcia do Poder Le-
gislativo, a falta de cuidado, o
desconhecimento de muitos e a
afoiteza de outros, resultou no
problema que, submetido ao
Supremo Tribunal Federal, não
poderia colher outro resultado.

É inexplicável a posição
do constitucionalista e huma-
nista presidente Michel Te-
mer. Sancionou a confusa lei
sem lhe opor um único veto,
mesmo a dispositivos que,
segundo a ala progressista
do STF, vedavam o acesso à
Justiça do Trabalho pelo tra-
balhador desprovido de mei-
os para arcar com as custas,
"sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família".

Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro do
Trabalho, presidente do
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST); autor dos li-
vros A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

NOTA DA REDAÇÃO

Aldo Nunes, advogado e
contador,  aposentado
como auditor fiscal do Te-
souro Paulista, está em
"férias forçadas" por cau-
sa da internet e, por isso,
não tem escrito sua cola-
boração semanal a este jor-
nal, do qual é colaborador
desde a fundação em 11 de
setembro de 1.974.

quem é impossível
entrar duas vezes
no mesmo rio. É a
vontade pretensio-
sa de fazer melhor
aquilo que a Pro-
vidência - sou
adepto do design
inteligente - ofer-
tou e que é insuscetível de ser apri-
morado pela criatura que se consi-
dera a única espécie racional que
ocupa a superfície do planeta.

Kolbert fala do "canal sanitá-
rio de Chicago", com cinquenta
metros de largura e cuja descri-
ção lembra nosso Tietê: águas
turvas, carregando toda espécie
de dejeto produzido por essa
raça que não tem o dom da lim-
peza ou da higiene. Garrafas pet,
móveis velhos, animais mortos,
carcaças da produção industrial -
que deveriam estar incluídas na
logística reversa - uma sujeira len-
tamente conduzida por muitos qui-
lômetros. Atestado eloquente da
indigência humana.

Diz a autora que se Chicago é
a Cidade dos Ombros Largos, o
Canal Sanitário de Navegação pode
ser considerado seu Esfincter Gi-
gante. Antes de sua construção,
todo o lixo da cidade - excremen-
tos humanos, estrume de vaca, es-
terco caprino e carniças dos ani-
mais criados em currais - era ar-
rastado para o rio Chicago. Diziam
até que, pela espessura de suas
águas, poder-se-ia atravessá-lo, de
uma margem a outra, caminhan-

do por sobre essa gosma.  Depois
do rio, a sujeira fluía para o lago
Michigan. Única fonte de água
potável da cidade. Alguma se-
melhança com Guarapiranga e
Billings? Surtos de tifo e cólera
eram rotineiros.

A fabulosa invenção do Ca-
nal virou o rio Chicago de cabe-
ça para baixo. Mudou de sentido.
Alguém se lembra do rio Pinheiros
e a construção da Usina da Trai-
ção. Por sinal, traído foi o rio,
com inversão de seu curso.

Ambicioso projeto previa que
o esgoto de Chicago, em vez de ir
desembocar no Lago Michigan, se-
guiria para o rio Des Plaines e de lá
para o Illinois, o Mississipi e, final-
mente, para o Golfo do México.
Enquanto isso, o rio Chicago volta-
ria a ser líquido e limpo.

Esse controle da natureza le-
vou sete anos e culminou na in-
venção de um novo conjunto de
tecnologias, que formaram a cha-
mada Chicago School of Earth
Moving, ou Escola de Chicago para
modificação da Terra. Foram reti-
radas 108 milhões de toneladas de
rocha e terra, o suficiente para
construir uma ilha com mais de

quinze metros de altura e três qui-
lômetros quadrados.

O preço disso? A subversão
da hidrologia de dois terços dos
Estados Unidos. Consequências
ecológicas, que geraram conse-
quências financeiras que, por
sua vez, fizeram com que novas
investidas contra o rio viessem
a se tornar obrigatórias.

Esse Canal Sanitário tem
cartazes anunciando: "Atenção:
proibido nadar, mergulhar, pes-
car ou atracar". Aqui, nosso rio
Tietê nem precisa desses avisos.
Seu odor nauseabundo e seu as-
pecto miserável afugenta qualquer
espécie de vida de seu leito.

O equívoco ocorrido em
Chicago não parou aí. O Canal
Sanitário também possui cercas
eletrificadas, para acabar com
a carpa asiática, importada para
fim benéfico, mas que acabou
tornando-se praga.

É apenas um exemplo do que
pode acontecer quando o ser hu-
mano, com a intenção de reparar
irregularidades da natureza, nela
intervém e causa desastres inima-
gináveis. Mas ele continua a exer-
cer sua criatividade. Há muitos
outros exemplos. Voltarei a eles.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente da
Pós-graduação da Uninove,
presidente da Academia Pau-
lista de Letras (APL); foi pre-
sidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo
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João Baptista Herkenhoff

O conhecimento dos Direitos
Humanos é relevante para todas
as pessoas.

Não é um estudo que só inte-
ressa a quem faz parte do mundo
jurídico.

Cresce, em nosso país, a ideia
de que o povo tem direito de co-
nhecer os Direitos Humanos. É um
fato auspicioso.

De longa data, os Direitos
Humanos têm destaque nos des-
dobramentos da História. Mas eles
alcançaram um papel de grandeza
ainda maior na atualidade.

Um dos fatores do relevo, que
os Direitos Humanos assumem,
resultou da apropriação dessa ban-
deira por todos os oprimidos da
Terra, por todos que buscam Jus-
tiça, por todos que lutam por Igual-
dade.

Pessoas, grupos, classes, na-
ções, minorias de toda ordem, es-
palhadas pelos mais diversos can-
tos da Terra, invocam os "Direitos
Humanos" na sua luta de cada dia.

A educação para os Direi-
tos Humanos torna-se indis-

pensável para que nos tornemos
"pessoa", para que saibamos
nos situar dentro da socieda-
de e do mundo, para fortale-
cer a consciência de que to-
d o s  s o m o s  p o r t a d o r e s  d e
dignidade e valor.

Os Direitos Humanos tornam-
se mais respeitáveis na medida em
que se verifica que não resultam
do capricho ou diletantismo de al-
guns militantes.

Com frequência ouvimos esta
frase: "isto é coisa desse pessoal de
Direitos Humanos".

A frase é dita quando grupos
de Direitos Humanos assumem
posições que incomodam, em face
da ocorrência de injustiças e vio-
lências, seja num bairro, numa ci-
dade, num Estado, no país ou mes-
mo fora do país.

Para derrubar esse preconcei-
to nada melhor do que compreen-
der a bela e longa história dos Di-
reitos Humanos.

A idéia de Direitos Huma-
nos também ganha maior força
quando concluímos que eles não
resultam de uma imposição im-
perialista.

Muito pelo contrário, os Direi-
tos Humanos constituem traço cul-
tural amplo dentro da Civilização
Universal.

Esta constatação impõe a ne-
cessidade da sua efetiva vigência
dentro das relações sociais.

Sem dúvida observamos
que Estados poderosos - que
não praticam os Direitos Huma-
nos nem internamente, nem ex-
ternamente - levantam, às ve-
zes, a bandeira dos Direitos
Humanos, com finalidade coloni-
alista ou de mero jogo político.

Esses Estados não são propri-
etários dos Direitos Humanos.
Contraditoriamente, podemos in-
vocar os Direitos Humanos contra
as violências que esses Estados pra-
ticam contra nações ou Estados

pobres e fracos.
Com relação especificamente

ao Brasil, a educação para os Di-
reitos Humanos é particularmente
importante.

Uma Assembléia Nacional
Constituinte reuniu-se em 1985/86.

Discutiu e votou, com signifi-
cativa participação popular, uma
nova Constituição.

Esta acolheu amplamente a fi-
losofia dos Direitos Humanos, não
obstante tenha ficado, em alguns
pontos, aquém dos reclamos popu-
lares.

Mas mesmo essa Constitui-
ção, cujo texto não ouviu suficien-
temente as reivindicações dos se-
tores populares da sociedade civil,
está longe de ser cumprida, trans-
corridos mais de dois decênios de
sua promulgação.

Esta constatação reforça a
importância de se desenvolver no
país um grande esforço de Educa-
ção para os Direitos Humanos.

João Baptista Herkenho-
ff, Juiz de Direito apo-
sentado (ES);  email:
jbpherkenhoff@gmail.com

tribuição de renda que foi construído
diariamente por milhares de trabalha-
dores das políticas públicas.

Por isso, política pública não é
gerada a partir de arroubos ou von-
tades individuais de tiranos, como
a que estamos presenciando. Polí-
tica pública é uma complexa cons-
trução de governos, trabalhadores
e sociedade, e não apenas um ema-
ranhado de vontades que possu-
em como base interesses escusos.

O fim do Bolsa Família decre-
tado a toque de caixa por Bolsona-
ro e sua vontade de acabar com
legados reconhecidos, na verdade
é uma fantasia para desconstruir
as políticas de seguridade social e
deixar o povo mais vulnerável.

O Auxílio Brasil é um verda-
deiro presente de grego. O governo
constrói uma proposta que deses-
trutura as políticas públicas, muda
o que funciona, pois não consegue
conviver com a sombra do obscu-
rantismo que ele mesmo criou, com
foco em ofertar mais recursos para
um grupo menor de pessoas e cons-
truir algo que tem prazo final de
validade, acreditando na

reeleição de Bolsonaro.
Nós, parlamentares da oposi-

ção, vamos lutar no Congresso
Nacional pelo nosso povo e na ma-
nutenção do valor de R$ 600 de
auxílio aos que mais precisam.

Alexandre Padilha, médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

João
Ribeiro Junior

É o título do
livro do escritor
austríaco, Stefan
Zweig que esteve
três vezes no Bra-
sil, país que o fascinou e o acolheu,
quando se viu obrigado aqui refu-
giar-se, com sua mulher, por cau-
sa do nazismo. Fugiu do horror,
ignorando que não existem santu-
ários, enquanto os regimes totali-
tários existirem.  Por esta época já
o comunismo infiltrava-se no
Brasil, porém ainda não se ti-
nha espalhado como hoje, com
suas mentiras e promessas. E a
pergunta permanece: podemos,
em sã consciência, dizer na
atualidade da política brasileira,
que o Brasil é o país do futuro?

Vivemos na era da incerteza
política, devido a crença de que
Karl Marx, com seu materialismo
histórico, e seus escritos, fantasti-
camente citados e poucos lidos,
sempre pregou a disseminação do
ódio entre as classes e, nada obs-
tante seu indiscutível talentopara
amalgamar teorias dos que ante-
cederam, sua visão do mundo nun-
ca se realizou e jamais se realizará,
porque ignora a essência do ho-
mem. Na teoria do materialismo
histórico, por ele concebida - segun-
do a qual o homem caminha ine-
xoravelmente para um paraíso fi-
nal, quando os trabalhadores con-
seguirem eliminar os "empresári-
os, exploradores de sempre" -par-
tiu do princípio de que esse paraí-
sofuturo justificaria todos os meios
éticos ou aéticos, para supressão da
classe dominante e da religião, que
considerava oópio do povo.

De rigor, as escolas espiritua-
listas da interpretação da histórica
são mais liberais e modernas do que

as materialistas, inspiradas nas
ideias de Marx, pois as primeiras
acreditam e asseguram ao homem
o livre arbítrio, e as segundas não
lhe dão outra alternativa, senão a
de cumprir o determinismo histó-
rico que Marx idealizou, realçan-
doo momento político que o país
atravessa. É que, nas lições mar-
xistas, os fins tudo justificam. Os
meios mais variados são admitidos
não sendo a ética o elemento es-
sencial para atingir os objetivos
colimados. Tudo vale para elimi-
nar os inimigos do povo, ou seja,
todos aqueles que não pensam
como os marxistas.

A política brasileira está reple-
ta de integrantes de uma esquerda
que segue a cartilha marxistas (não
importa o nome do partido a que
pertença). Acreditam em tudo que
seu mestre escreveu e agem de
acordo.Bradam pela ética quando
estão na oposição, mas, no poder,
não se pautam por ela. Não hesi-
tam, na busca dos fios esculpidos
por sua ideologia, em romper com
todos os valores da democracia oci-
dental. Por isso não têm coragem
de fazer o "teste" das urnas, Para
os que fazem o que mais importa é
tomar o poder para realizar os ide-
ais da esquerda marxista.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente de
Direito Constitucional e
de História, doutor em
Educação e mestre em Fi-
losofia (Unicamp)
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CASAS E APARTAMENTOS
APT. JD. JERUBIAÇABA: 2 dorm., sala,
cozinha, banheiro, área de serviço,garagem
com portão eletrônico,R$ 250.000,00 (I.R.)

APT. CENTRAL: 3  dorm. (1 suíte com armá-
rio e ar cond.), w.c. social, sala, cozinha com
armários, roupeiro, área de serviço. (1º andar,
sem garagem) R$ 250.000,0 - (G/C)

CASA JD. PORANGABA: 2 dorm. (1 suí-
te), w.c. social, sala  para 2 ambientes com
varanda e sacada, cozinha, garagem (2),
e quintal. R$ 370.000.00 (M/S)

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente
casa térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. soci-
al, sala para 2 ambientes, escritório, varanda,
cozinha planejada, área de serviço, quarto e
banheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 des-
cobertas, área gourmet, aquecimento solar,
ótimo acabamento. R$ 830.000,00 (C/F).

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

CASA JD. PORANGABA:  Parte térrea: abri-
go, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 su-
íte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quin-
tal grande. R$ 300.000,00 (K.S).

CASA JD.PORANGABA:  Parte térrea, 3
dorm.( 1 suíte), sacadas, w.c. social, sala de
jantar, sala de tv, cozinha grande, varanda,
abrigo(2). Parte Inferior: 1 quarto,  banheiro,
sala, cozinha grande, lavanderia, varanda, quar-
to de despejo, área com churrasqueira , quin-
tal grande. R$ 650.000,00 (R.O)

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local, 3

frentes - 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$
170.000,00 (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 fos-
sa. R$ 350.000,00 (M).

LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte),
todos com armários embutidos, w. c. soci-
al, lavabo, sala de estar com lareira, sala de
jantar, cozinha com armários, varandas em
L, piscina, 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 PIRACICA-
BA: 7.000m2, casa avarandada com 2
dorm. (1 suíte), w.c. social, sala para 2
ambientes, cozinha americana, fogão à
lenha, forno e churrasqueira, área para
churrasco, quarto de ferramenta +quarto
e banheiro externo, pomar, galinheiro
(com galinhas), acesso para Rio Piraci-
caba, com local para estacionar carros
e barcos. R$ 380.000,00

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

IIIIINVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOS

Divu lgação

Esta publicação custou R$ 566,40 aos cofres público

R$ 5,6 milhões
garantem aquisição
de  20 veículos e
máquinas em 2021
90% dos recursos vieram dos cofres municipais;
aquisições atendem áreas de saúde, educação
e infraestrutura do Município de São Pedro

A frota do município de São
Pedro foi reforçada com 20 veícu-
los em 2021. O número, que repre-
senta investimentos de R$ 5,6 mi-
lhões, garante melhorias para di-
versas áreas, como saúde, educa-
ção e infraestrutura e é fruto de
planejamento e gestão fiscal. En-
quanto muitos municípios enfren-
tam dificuldades para  manter a
estrutura administrativa básica -
estudo feito pela Firjan indica que
3.024 cidades brasileiras têm situ-
ação fiscal difícil ou crítica entre
5.239 municípios analisados, São
Pedro é destaque pelo volume de
recursos municipais usados para a
aquisição de veículos e maquinári-
os, além da realização de obras.

Para a educação foram qua-
tro veículos: dois ônibus com ca-
pacidade para transportar 59 alu-
nos mais o condutor cada e equi-
pados com dispositivos de acessibili-
dade para estudantes com deficiência
ou com mobilidade reduzida;  uma
van também equipada para trans-
portar cadeirantes e um furgão
para transporte de materiais.

Para a infraestrutura, foram

adquiridos 4 caminhões com ca-
çamba, um caminhão para a coleta
de lixo,duas retroescavadeiras,
duas pás-carregadeiras, um  utili-
tário e uma picape.

Um veículo Gol e uma ambu-
lância foram comprados para a
saúde. A lista de novos veículos da
frota municipal inclui também um
novo utilitário para a Guarda Civil
Municipal e uma picape para a Se-
cretaria de Turismo. A frota ga-
nhou ainda um Renault Kwid para
ser usado pelo Procon, fruto de
parceria com o governo do Estado.

"A compra destes veículos e
maquinários representa compromis-
so com o orçamento público, melhores
condições de trabalho para os servido-
res municipais e ótimo retorno dos
impostos pagos pelos munícipes, já que
são muitas as ações que podem ser de-
senvolvidas pelas equipes da Prefei-
tura, sem necessidade de terceiriza-
ção dos serviços", aponta o prefeito
Thiago Silva.  "Estas aquisições aju-
dam a garantir a prestação de um
serviço de excelência para o cida-
dão e uma São Pedro cada vez mais
estruturada", complementa.

Duas pás-carregadeiras e quatro caminhões basculantes estão
entre as recentes aquisições da Prefeitura de São Pedro

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro
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Centro recebe espetáculo
de dança contemporânea
Apresentação gratuita será da Phalibis Cia Jovem, da cidade de São Paulo,
companhia contemplada pelo Proac; será dia 20 de novembro, às 19h

A 'estreia' do Centro de Con-
venções para eventos com pre-
sença de público após a refor-
mulação total do espaço será em
grande estilo: uma apresenta-
ção de dança contemporânea da
Phalibis Cia Jovem, companhia
contemplada pelo projeto Proac
e que faz várias apresentações
pelo Estado.

A Cia estreou o espetácu-
lo '4' no dia 12 de setembro e
a apresentação em São Pedro
será às 19h do dia 20 de no-
vembro, com entrada gratui-
ta. Os ingressos podem ser re-
tirados no Museu Gustavo Tei-
xeira, de terça a sexta-feira das
9h às 17h e aos sábados e feri-
ados das 9h às 13h.

CICLOS  - "Sempre que
pensamos nas estações do ano,
fazemos contato com o caráter
cíclico e transitório da vida.
Uma fase sucede à outra, tra-
zendo elementos diferentes e es-
tímulos que interferem em nos-
sa vida de várias maneiras" des-
taca o material do grupo sobre
o espetáculo que cita também
mudanças na paisagem, tempe-
ratura, grau de luminosidade,
cores e sabores. "Muda-se o in-
terno e transforma o externo. 4
vem traçar um paralelo entre as
diferentes estações do ano e o
impacto dessas mudanças em
nossas emoções" complementa
o texto de divulgação.

Iniciada em 2016, a Cia Jovem
foi criada com o objetivo de profis-
sionalizar jovens talentos. Compos-
ta por 22 bailarinos, o projeto da
Phalibis Cia Jovem participou de
grandes festivais de dança no ce-

nário nacional e internacional, acu-
mulando diversas premiações.

"Ficamos felizes em receber o
convite para sediar o evento em
nossa cidade. Hoje contamos

com um espaço totalmente re-
formulado e que atende diver-
sos eventos artísticos e cultu-
rais", destaca o coordenador
de Cultura, Ivan Teixeira. De

acordo com as novas regras
do Plano São Paulo, a reali-
zação de eventos culturais é
permitida, mas o uso de másca-
ras continua obrigatório.

JJJJJAQUEIRAAQUEIRAAQUEIRAAQUEIRAAQUEIRA

Alunos realizam caminhada
cultural e ecoloógica

Estudantes da Escola Estadu-
al Aroldo Donizetti Leite (Jaquei-
ra) realizaram uma caminhada
cultural e ecológica até o Museu
Gustavo Teixeira. Foi desenvolvi-
da uma ação ecológica de recolhi-
mento de resíduos sólidos pelas
ruas por onde passavam, com a
coleta de dez sacos de lixo com to-
dos os cuidados sanitários, inclu-
sive o uso de luvas.

Segundo a unidade de en-
sino, a ação teve o objetivo de
conscientizar sobre a produção

e o descarte de lixo e sobre mu-
dança de hábitos cotidianos que
promovam uma relação mais
respeitosa com o meio ambien-
te. O artista e gestor ambiental
Haroldo Botta e a psicóloga Ca-
mila de Carvalho Cordeiro Por-
tella, integrantes do grupo de
voluntários Dedo Verde ligado
à Ong ANDA, orientaram os es-
tudantes sobre a importância
desse tipo de ação se tornar um
hábito cotidiano e acompanha-
ram toda a atividade.
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Comida de boteco e música serão
atrações na praça Gustavo Teixeira

COP 26: nossa
vida está em jogo!

O centro da praça servirá de estacionamento para os food trucks
que vão oferecer pratos especiais com a temática de comida de boteco

Rogério Bosquero Júnior

Quem já pensou que uma ele-
mentar unidade de dezena colo-
caria em risco a existência da nos-
sa espécie? Pois é, e ela tem núme-
ro e escala: 1,1°C. Mas, para tor-
nar a discussão menos numérica,
vamos chamá-la pelo seu nome de
batismo: aquecimento global.

Este mundo de extremos que
temos o desprazer de testemu-
nhar despontou quando nos-
sos ancestrais - durante a Re-
volução Industrial - passaram
a utilizar o carvão e o petróleo
para sustentar nosso desenvolvi-
mento econômico, nos conduzin-
do rumo a uma catástrofe.

A boa notícia é que o mundo
não esconde mais sua preocu-
pação, e já temos evidências
suficientes - na década mais
quente da história - para de-
clarar que o aumento da tempe-
ratura média do planeta em 1,1°C
desde o século 19 gerou efeitos ne-
gativos, e precisa ser mitigado.

Neste momento, os olhos
do mundo estão voltados para
a Conferência da ONU sobre
Mudança Climática, a COP26.
O encontro em Glasgow, na Es-
cócia, reúne representantes de
mais de 200 países com um
mesmo objetivo: limitar o aque-
cimento da terra para evitar
uma tragédia global. Nossa
expectativa é de que os líderes
governamentais saiam da re-
tórica para cumprir seus com-
promissos firmados no Acor-
do de Paris, em 2015.

Aliás, já avançamos em algu-
mas promessas? Bom, os núme-
ros ainda são preocupantes, so-
bretudo no Brasil, um dos paí-
ses que mais atrai atenção para
o debate sobre o clima.

A Amazônia passa por sua
pior fase em 10 anos, de agos-
to de 2020 até julho deste ano,
a floresta perdeu 10.500 KM2
(IMAZON). A emissão de ga-
ses de efeito estufa aumentou
em 9,5% em 2020, enquanto no
mundo, a queda foi de 7% (Ob-
servatório do Clima). O Gover-
no Federal, nos últimos três

anos, cortou 93% da verba para
estudos e projetos de mitigação
e adaptação às mudanças cli-
m á t i c a s ,  s e g u n d o  d a d o s
computados pela BBC Brasil.
De janeiro a agosto deste ano,
foram registradas aumento de
5,8% de queimadas no nosso
território se comparado ao mes-
mo período de 2020 (INPE).

E é por esta contradição que
devemos avaliar qual a efetividade
dos anúncios revelados durante a
COP26, verificando se as promes-
sas terão efeito prático em nossas
vidas. A Coordenadoria de Meio
Ambiente de São Pedro assegura
que irá apurar todos esses deta-
lhes para te deixar informado!

Enquanto isso, apresentamos
5 intenções que deveriam ser pon-
deradas nas discussões da COP26
para a garantia da eficiência dos
planos: 1- aumentar ambições - ain-
da que todos os países cumprissem
as obrigações estipuladas no Acor-
do de Paris, o mundo não garanti-
ria a meta de conter o aquecimento
global em menos de 2°C, por isso,
esperamos comprometimentos
mais ambiciosos; 2 - regulamenta-
ção do mercado de carbono - para
que países que tenham emissões
abaixo da meta possam vender essa
"sobra"; 3 - valorização dos ecos-
sistemas - precisamos buscar solu-
ções baseadas na natureza; 4 - mo-
delo econômico sustentável - deve-
mos nos basear nas práticas e usos
inteligentes de nossos recursos na-
turais; 5 - harmonização das assi-
metrias entre as comunidades hu-
manas - é necessário justiça social
e incorporação de comunidades no
processo, não há como discutir cli-
ma sem ouvir os povos que convi-
vem com a natureza a milênios.

Faremos das nossas utopias
uma realidade para o futuro? Es-
tarão os países intencionados com
os cinco apontamentos apresenta-
dos? Semana que vem, após o fim
da conferência, estaremos aqui
de volta para analisar os prin-
cipais resultados da COP26.

Rogério Bosquero Júnior,
coordenador do Meio Am-
biente de São Pedro

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambien-

te" é uma iniciativa da Coordenadoria de

Meio Ambiente da Prefeitura de São Pedro

e tem por objetivo a difusão de informações

ambientais por meio da investigação dos

debates e atuações da gestão pública e da

sociedade civil organizada para o avanço

sustentável na nossa região e no mundo.

Comida de boteco é sinônimo
de água na boca e muitas delícias
gastronômicas. E se os pratos ain-
da tiverem acompanhamento de
uma boa música? Torna-se atra-
ção imperdível e esta a programa-
ção que a Secretaria de Turismo,
Cultura, Esportes e Lazer preparou
para os dias 12, 13, 14 e 15 de no-
vembro, feriado da Proclamação da
República. O Festival Comida de
Boteco será realizado na praça Gus-
tavo Teixeira, com a participação
de food trucks.

O centro da praça servirá de
estacionamento para os food tru-
cks que vão oferecer pratos especi-
ais com a temática de comida de
boteco.  "Com a liberação para a
realização de eventos, a Secretaria
de Turismo organiza este festival
com o intuito da retomada da eco-
nomia e de oferecer atrativos aos
moradores e turistas que vem nos
visitar", disse a titular do Turis-
mo, Clarissa Quiararia.

A programação prevê apresen-
tações temáticas de shows e ofer-
tas de pratos especiais nos food
trucks  como "Junto e Misturado",
prato do Brasa's Food,  "Combo
churros gourmet" , opção do  Ô
Churros, "Pirulito de Torresmo" ,

Será um final de semana prolongado com gastronomia na Praça Gustavo Teixeira

da Oficina do Churrasco, X Bote-
co, prato do Morangão Lanches,
Petisqueira de Pipocas Gourmet
da Popcorn Stokita; Nachillido,
do Navarritos Food, pastel es-
pecial de brócolis, da Pasteleila,
chopp artesanal da HZB e o cre-
pe especial do Perambulô.

O público presente vai po-
der participar do evento de for-

ma interativa ao escolher, por
meio de um aplicativo que fica-
rá disponível, o prato que mais
agradou seu paladar. No final
do evento serão divulgados os
3 mais votados.

MÚSICA - A programação
musical também começa no dia
12, com MPB nas apresentações
de Mauro Mabute às 19h e Léo

Moura às 21h; no dia 13, a atra-
ção é música sertaneja com as
apresentações de Sela Dourada
às 19h e Gabriel Alan às 21h.

No dia 14, o estilo é samba
e pagode, com Trio Arte Musi-
cal às 15h e Sambalanço às 21h
e para encerrar a programação,
rock no dia 15, com Seventiez Soulz
às 15h e Rock n' Roads às 18h.

Divu lgação
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SR. JOSE RAIMUNDO CABRAL
Faleceu dia 28/10/2021, na cidade
de Piracicaba, contava 67 anos, fi-
lho dos finados Sr. Sebastião Ca-
bral e da Sra. Maria Madalena Ca-
bral, era casado com a Sra. Terezi-
nha de Fátima Oliveira Cabral, deixa
os filhos: Isaías Daniel Cabral; João
Marcos Cabral, casado com a Sra.
Damaris da Silva; Claudia Regina Ca-
bral, casada com o Sr. Ademir e Daniela
de Fátima Cabral. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sepultamento dia
29/10/2021 às 10h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Charqueada,
para  a  re fer ida  necrópo le .
(Abil  Grupo  Unidas Funerais).

SR. VLADIMIR SEBASTIÃO
DE MORAES
Faleceu dia 30/10/2021, na cidade
de Piracicaba, contava 62 anos, fi-
lho dos finados Sr. Sebastião Jorge
de Moraes e da Sra. Lasara Gui-
lherme de Moraes, era casado com
a Sra. Angelica Mara Bortolli de Mo-
raes; deixa as filhas: Renata Leticia
de Moraes e Patricia Fernanda de
Moraes, casada com o Sr. Lucas
Alexandre Sabadin. Deixa demais
familiares e amigos. Sepultamento
dia 30/10/2021 às 16h00 do Velório
do Cemitério Municipal de Charque-

ada, para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SRA. IRACI MARTINS CARRAI
Faleceu dia 03/11/2021, na cidade
de São Pedro, contava 71 anos, fi-
lha dos finados Sr. Sebastião Mar-
tins da Silva e da Sra. Maria de Je-
sus Reis, era viúva do Sr. Arlindo
Carrai; deixa os filhos: Luciana
Aparecida Carrai, casada com o Sr.
Joel Aparecido Pinheiro e Luciano Apa-
recido Carrai. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Sepultamento dia
03/11/2021, às 16h30 do Velório Municipal
para o Cemitério Parque São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).
 
SR. LEANDRO ALVES SOUSA
Faleceu dia 03/11/2021, na cidade
de São Pedro, contava 38 anos, fi-
lho do Sr. Laudemiro Alves de Sou-
sa, já falecido e da Sra. Lindaura de
Abreu Lima, era casado com a Sra.
Givalda Vicente Valentin Sousa;
deixa os filhos: Leonardo Vicente
Sousa e Rhavi Eduardo Vicente
Sousa. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Sepul-
tamento dia 04/11/2021 às 16h30 do
Velório Municipal de São Pedro para
o Cemitério Parque São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

FALECIMENTOS

Esta publicação custou R$ 672,60 aos cofres público
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
-------------------------------------------
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 OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
-------------------------------------------
CASA A VENDA
Em São Pedro na rua: Mario
Zeza Palu, terreno 590mts casa,
153mts, 2quartos, sala, cozinha,
e banheiro + edícula, cômodos
2 e 1 banheiro, R$ 470 mil, área
residencial e comercial, aceito
auto como parte de pagamento.
(19) 9.7122-9954 Nancy.

VENDO OU TROCO.
Tipo 94, R$ 4.500,00 Tel. (19)
9.9399-3880.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados, con-
serto, compra, vende e troca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.

APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residen-
ciais, usados, compra, vende,
troca e loca. Ficha Som Usa-
dos. 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 50 litros, pago R$ 2,50 o litro.
(19) 9.9747-0381 Adilson.
-------------------------------------------

AULA
Violão e Guitarra, fone (19)
9.9649-0260.

-------------------------------------------
AULAS
Particulares para reforço ou não,
ensino fundamental e médio,
valor à combinar. Tratar (19)
9.9879-5929 Prof. Cristiane.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO
DE NOTAS DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - ESTADO DE SÃO PAULO

Renata Quina de Oliveira Assumpção - Oficial e Tabeliã
LIVRO 02 FLS. 196

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 876

Matrícula
117556 01 55 2021 6 00002 196 0000876 94

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos
exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

FABIANO BORGES DE AGUIAR, natural de Araguari, Estado de Minas
Gerais, nascido aos dez de novembro de um mil novecentos e setenta e
três (10/11/1973), profissão empresário, estado civil solteiro, domiciliado
e residente à Rua Amor Perfeito, 63, Jardim Porangaba, na cidade de
Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, filho de CARLOS ROBERTO
SILVERIO DE AGUIAR e de dona MARIA HELENA BORGES DE AGUIAR.
VIVIAN NAVARRO VILALTA, natural de Piracicaba, Estado de São Paulo,
nascida aos  vinte e um de outubro de um mil novecentos e oitenta e três
(21/10/1983), profissão empresária, estado civil divorciada, domiciliada e
residente à Rua Amor Perfeito, 63, Jardim Porangaba, na cidade de Águas
de São Pedro, Estado de São Paulo, filha de MARCOS TADEU VILALTA e
de dona INGRID IDALSISA MIZUHIRA NAVARRO VILALTA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Edital a ser afixado nesta Serventia.

Águas de São Pedro - SP, 28 de outubro de 2021.
Vinicius Heber Machado - Escrevente Substituto

  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.

ANTONIO  PERES  DE  OLIVEIRA, estado civil viúvo, profissão vigilante, nascido
em Salmourão, SP, no dia vinte e seis de maio de mil novecentos  e sessenta e
sete (26/05/1967), residente e domiciliado na Rua Augusto Rinaldi Sobrinho, 40,
Vila Pindanga, São Pedro, SP,  filho  de  JOVINO  PINTO  DE  OLIVEIRA  e de
ENCARNACION PERES DE OLIVEIRA. LUCENI  DOS REIS, estado civil solteira,
profissão bordadeira, nascida em  Osvaldo  Cruz, SP, no dia vinte e seis de
outubro de mil  novecentos e setenta e dois (26/10/1972), residente e domiciliada
na  Rua  Augusto  Rinaldi  Sobrinho, 40, Vila Pindanga, São Pedro, SP, filha de
PAULO JOSÉ DOS REIS e de NEUSA DA SILVA DOS REIS.

LEONARDO DE SOUZA SANTANA, estado civil divorciado, profissão servente
de pedreiro, nascido em Santa Maria da Serra, SP, no  dia  cinco  de  setembro  de
mil  novecentos  e  noventa  e cinco (05/09/1995),  residente  e  domiciliado  na
Rua  Pedro Bertochi, 08, Jardim  Holiday,  São  Pedro,  SP, filho de ELSON
AZEVEDO SANTANA e de LAUDICEIA DE SOUZA. CRISTIÉLLEN  RESQUIOTO
DE  LIMA,  estado  civil  solteira,  profissão confeiteira,  nascida em Mauá, SP, no
dia doze de novembro de mil novecentos  e  noventa e oito (12/11/1998), residen-
te e domiciliada na Rua  Pedro  Bertochi,  08,  Jardim  Holiday, São Pedro, SP, filha  de
GILBERTO  TELES  DE LIMA e de MARLENE ROSIMARY RESQUIOTO DE LIMA.

FRANCISCO   NONATO   LIMA  FILHO,  estado  civil  solteiro,  profissão
pedreiro,  nascido  em Loanda, PR, no dia vinte e nove de abril de   mil
novecentos  e  noventa  e  três  (29/04/1993),  residente  e domiciliado  na
Alameda  das  Primaveras,  161,  Jardim Botânico, São Pedro, SP,  filho  de
FRANCISCO  NONATO LIMA e de MARIA PURISSIMA DA SILVA. RENATA
DE  EUQUINE SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida
em Campinas (2º Subdistrito), SP, no dia  vinte  e  quatro  de fevereiro de
mil novecentos e oitenta e dois (24/02/1982),  residente e domiciliada na
Alameda das Primaveras, 161, Jardim  Botânico,  São  Pedro, SP, filha de
FERNANDO JOSE SANTOS e de NILZETE GONÇALVES DE EUQUINE.

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

SALÃO DE
ESMALTERIA

Studio Villa precisa de
duas manicure com

experiência. Contato:
(19) 97103-4333

CONTRATA-SE
Camareira, cozinhei-

ra, garçonete e
recepcionista. Favor
enviar currículo para

o zap:
(14)  99677-2253.
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Bebel participa de  protest0 na
Alesp em defesa do Iamspe
Manifestação foi quinta (4) contra a terceirização de serviços do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que aumenta na entidade

Divulgação
A deputada estadual Pro-

fessora Bebel (PT) participou na
manhã de quinta (4), com dire-
tores do SindSaúde-SP, de ma-
nifestação contra a terceirização
de serviços do Iamspe (Institu-
to de Assistência Médica ao Ser-
vidor Público Estadual de São
Paulo), que vem se acelerando
no Instituto. Já no período da
tarde, a deputada protestou,
duramente da tribuna da As-
sembleia Legislativa de São
Paulo, contra a falta de trans-
parência na gestão do Iasmpe,
que não tem conseguido garan-
tir atendimento à saúde dos
servidores públicos estaduais, ape-
sar de serem os únicos que contri-
buem  com o Instituto, faltando
atendimento na maioria das cida-
des do Interior do Estado.

De acordo com Bebel, o gover-
nador João Doria "faz-de-conta,
impondo o aumento das contribui-
ções dos servidores, agregados e
dependentes de mais idade, com a
promessa de melhoria do atendi-
mento pelo Iamspe, não passando
de uma grande mentira! Ao invés
de melhorar, as coisas só pioram.
No Interior do Estado, os convêni-
os com clínicas, hospitais e labora-
tórios têm sido rompidos e os ser-
vidores ficam sem atendimento.
Portanto, exigimos respeito, porque
o Iamspe é nosso!".

Da tribuna da Assembleia
Legislativa de São Paulo, a de-
putada Professora Bebel refor-

Da tribuna da Assembleia Legislativa, Bebel criticou a forma como os servidores
têm sido tratados pelo governo Doria

çou a sua indignação contra os
ataques e retirada de direitos
contra os servidores públicos, e
defendeu, mais uma vez, o Ia-
mspe. "Tem sido muito difícil
para o servidor estadual de São
Paulo ter uma vida digna. Na
semana passada, por três votos
passou o PLC 26,  que trás
p e r d a s  d e  d i r e i t o s  p a r a  o
f u n c i o n a l i s m o ,  n ã o  s ó  d a
abonada, mas sim a possibi-
lidade de demissão direta. Com
esse projeto aprovado, quebrou
a lógica de contratação dos

servidores  por concurso público,
como porta de entrada para os ser-
viços públicos, inclusive abrindo a
possibilidade de demissão de
servidores", enfatizou, ressal-
tando que no caso do Iamspe o
orçamento estadual não garan-
te nada de recursos em defe-
sa dos servidores públicos.

Justamente para protestar
contra esta situação, Bebel re-
forçou que está marcado para o
próximo dia 12, pela manhã, ato
público em frente ao Iamspe, na
cidade de São Paulo, enquanto

que a tarde, a partir das 14 ho-
ras, na Praça da República, em
frente à Secretaria Estadual da
Educação, haverá assembleia
estadual e ato público dos pro-
fessores, organizado pela Apeo-
esp (Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo) ,  para  protestar
contra  a  pol í t ica  estadual
para a educação. "Não pode-
mos tolerar mais as malda-
des praticadas contra o ser-
viço público pelo governador
João Doria!", enfatizou.

BBBBBAIRROAIRROAIRROAIRROAIRRO D D D D DOROTHEAOROTHEAOROTHEAOROTHEAOROTHEA

A vacinação contra a raiva
para cães e gatos acima dos 3
meses será realizada neste sá-
bado (6), na região do bairro
D o r o t h e a .  A  i m u n i z a ç ã o
acontece das 8h às 14h em
frente à UBS Dorothea.

A ação nos  bairros  faz
parte do cronograma de va-
cinação antirrábica prepara-
do pelo Controle de Endemi-
as, departamento da Secreta-

Região terá vacinação antirrábica neste sábado
ria Municipal de Saúde e De-
senvolvimento Social.  Este
ano, até o dia 14 de outubro,
foram vacinados 2.929 ani-
mais - 2.438 cães e 491 gatos.

O cronograma foi prepara-
do até o final do ano para vaci-
nação aos sábados. No dia 27
de novembro, a vacinação será
realizada no bairro São Dimas
e imediações. As duas últimas
ações do ano estão programa-

das para o dia 11 de dezembro,
no Centro de Castração e 18 de
dezembro, mais uma vez na
UBS São Francisco.

Não é necessário agenda-
mento e todos os protocolos
sanitários são seguidos na
ação. A campanha de vacina-
ção antirrábica foi suspensa
em 2020 pela Secretaria Es-
tadual da Saúde, que seguiu
recomendações do Ministério

da Saúde para redução do
risco de contágio da Covid-
19. A orientação é para que o
responsável  leve seus ani-
mais em guias, coleiras, gai-
olas, caixas de transporte ou
fronhas. A imunização contra
a raiva em cães e gatos é gra-
tui ta .  Outras  informações
podem ser obtidas no telefo-
ne da Vigilância em Saúde:
(19) 3481-9370.

CCCCCRIAÇÃORIAÇÃORIAÇÃORIAÇÃORIAÇÃO

Cia. Salve! prepara
oficina teatral

Depois de ser indicada e ven-
cedora de prêmios no I Festima São
Pedro, a Salve! Cia. de Teatro fe-
cha o ano com uma novidade: a
oficina teatral "Através de meus
olhos minha cidade é...".

A oficina faz parte da Lei Al-
dir Blanc, que deu apoio aos artis-
tas de todo o país durante a pan-
demia do novo coronavírus. Con-
templado, o grupo traz uma ofici-
na gratuita que visa a observação e
absorção de elementos da nossa
cidade para a criação de uma
narrativa/performance teatral
do tema proposto.

"Através de meus olhos minha
cidade é..." é uma oficina que será
comandada por Bianca Oliveira
(atriz e futura arte-educadora) e
terá o apoio de Diego Mendes e de
Jhon Oliveira, que será o respon-
sável pela elaboração e filmagem
de um documentário durante os
dias de oficina. "Desde a mon-

tagem de Peixe Grande em Ter-
ra de Pequenos, a Salve! mer-
gulha fundo nas raízes e tradi-
ções de nossa cidade e queremos
fazer disso, algo que seja dissemi-
nado por todos os cidadãos são-
pedrenses" - conta Diego Mendes.

As inscrições podem ser feitas
pelo formulário que já começou a
ser divulgado pela Coordenadoria
de Cultura de São Pedro em suas
redes sociais, e ficará disponível até
o dia 21 de novembro. Os partici-
pantes deverão ter a idade mínima
de 16 anos e as demais informa-
ções estão disponíveis no Museu
Gustavo Teixeira, nas redes sociais
da Coordenadoria de Cultura e do
grupo Salve! Cia. de Teatro.

A oficina ocorre em dois dias:
27 e 28 de novembro às 14h, com
três horas de duração por dia. As
vagas são limitadas e a manifesta-
ção de interesse não deve ser dei-
xada para o último momento.

Peixe Grande em Terra de Pequenos é uma das peças da Cia. Salve!

Divulgação
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Comandada por Dr. Carlos Joussef, a Diretoria da Unimed Piracicaba recebeu médicos coo- 
perados, autoridades e lideranças do Sistema Unimed para o coquetel de inauguração do 
Centro Administrativo da Cooperativa, ao lado do Hospital Unimed. Amplo e moderno, o novo

prédio centraliza os setores administrativos da Instituição num conceito open office, com ambien-
tes interligados, possibilitando maior interação e trocas de experiências entre equipes, além de tecnologia
avançada e acessibilidade para todos. Capitaneado pela equipe da Nettis Eventos, o encontro seguiu com cerimonial de
boas-vindas, coquetel do buffet Baracat e música ao vivo com o grupo Contraponto. Fotos: Studio47.

UNIMED INAUGURA
CENTRO ADMINISTRATIVO

Ajax Machado, Antônio Nohra Neto, Alexandre Redondano, Agnaldo Leonel, Edivaldo Del Grande, Gerson Laurito, Adalton
Toledo, Carlos Roberto dos Santos, Carlos Joussef, João Lian e Aramis Moutinho Walter Checoli, Carlos Joussef, Juliano Padovani e José Márcio Zveiter de Moraes

Jane Pereira, Adriana Viotti e Priscila Rubio Alberto de Petta Neto e Fátima Boni Amir Kalaf, Wander Rossette Jr., José Roberto Alleoni, Rodrigo Chorilli, Ricardo
Amalfi e Valdir Machado

Douglas e Luciane Koga José Fernando e Eliana Fanchin, Jô e Rogério Messenberg Gustavo Borges, Maria Luiza Barra, Thaís Machado, Carlos Eduardo da Silva,
Sandro e Melissa Mendes

Poliana Pacello, Silvana Koren e Maria Antonia Remondi Daniela e Marcelo Sibila

Walter e Silvia Checoli Segirson e Gislene de Freitas Paulo e Juceli Padovani, Ernesto, Ana Maria, Fernanda e Adriana Valvano Carlos Beltrame, Jane e Maurício Oliveira Ulisses e Renata Gomes, Maria Jacqueline Boscariol, Rafael e Renata Salvador Maria Furtado, Alex Pontes, Dair e Ana Carla Piai

Edson Sturion, Viviane Tietz e Erica Ortiz Sérgio Fortuoso, Fábio Watanabe, Paulo Fuza, Everton Miguel, Vlamir Sandei,
Amauri Groppo e Jairo Nunes

Tiago Elia, Ariovaldo Marques e Antonio Amaral Carlos Alberto Cury, Paulo Costa, Alan Lopes e Graziela Joly Paulo Remondi e Rogério Castro Neves

Erika Spiller e Juliano Padovani Adolfo e Kátia Crocomo Carlos Joussef, Mariangela e Antonio Chaim

Célia e Itamar Curti

Adriana Viotti, Carlos Joussef, Ary e Ana Paula Marconi

Monsenhor Ronaldo Aguarelli, Nilva e Roberto Morais, Bispo Dom Devair
Fonseca e Gilmar Rotta

Ricardo e Cláudia Manzoni, Ivonete e Luís Kanhiti

Ricardo e Roberta Matos, Ana Letícia e Fábio Granato
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Bebel destina recursos para viatura e
equipamentos em Águas de São Pedro
A emenda foi apresentada pela deputada Professora Bebel ao orçamento do
Estado de São Paulo atendendo a solicitação do vereador Nelinho Noronha (PT)

Emenda ao orçamento estadu-
al apresentada pela deputada esta-
dual Professora Bebel (PT), no va-
lor de R$ 100 mil, destinado à Pre-
feitura da cidade de Águas de São
Pedro, foi o que viabilizou o pro-
cesso de aquisição de veículo e equi-
pamentos para equipar a Defesa
Civil do município. A emenda par-
lamentar foi apresentada pela de-
putada Professora Bebel ao orça-
mento do Estado de São Paulo aten-
dendo a solicitação do vereador
Nelinho Noronha (PT), como for-
ma de melhorar a prestação do ser-
viço público oferecido à população.

A deputada Bebel conta que
além da aquisição do veículo Stra-
da para ser a viatura da Defesa
Civil, o recurso que destinou à
Águas de São Pedro também foi
para garantir a aquisição de
equipamentos, como um kit
contendo dois tanques rígidos
para armazenar água visando
combate a incêndio, de 600 e
400 litros cada, além de motos-
serra, gerador elétrico, entre outros.

A deputada conta que ficou
bastante sensível ao pedido do ve-
reador Nelinho e fez questão de
destinar uma emenda para garan-

A deputada estadual Professora Bebel atendeu pedido do vereador Nelinho Noronha

tir investimento  na Defesa Civil,
que não tinha equipamentos para
atender uma possível catástrofe.
"É necessário deixar o municí-
pio equipado para atender qual-
quer necessidade. É imprescin-
dível que a Defesa Civil esteja
equipada e treinada", diz o ve-
reador Nelinho Noronha.  O ve-
reador Nelinho também lembra

que sua preocupação com o pre-
paro da Defesa Civil para aten-
der as emergências é constante,
tanto que no ano de 2019, via-
bilizou para a Defesa Civil um
espaço para realizar cursos de
prevenção, mas a chefia de ga-
binete do então prefeito Paulo
Barboza acabou não aprovando
a realização desse treinamento,

que era sem nenhum custo para
o município. "Mesmo assim, não
desisti dessa empreitada e ago-
ra conseguimos os recursos para
adquirir um veículo, que será a
viatura exclusiva da Defesa Ci-
vil, além de equipamentos ne-
cessários para equipar esse im-
portante departamento de pre-
venção do município", ressalta.

Divu lgação
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Águas é finalista do
prêmio Top Destinos

A estância de Águas de São
Pedro é uma das três finalistas do
prêmio Top Destinos 2021, concor-
rendo na categoria Turismo de
Saúde. Disputam com Águas os
municípios de Ibirá e Serra Negra.

O prêmio, que tem votação
popular pela internet é um dos
maiores reconhecimentos ao poten-
cial turístico das cidades paulistas
que têm no segmento uma de suas
principais atividades e geram rique-
za por meio do turismo.

O link para votação (https://
www.topdestinosturisticos.com.br/
) ficará aberto até o dia 30 de no-
vembro, quando as vencedoras de
cada categoria serão conhecidas em

cerimônia no Palácio dos Bandei-
rantes que deve contar com a pre-
sença do governador João Dória e
do secretário estadual de Turismo,
Vinicius Lummertz.

"É um dos prêmios mais dis-
putado no segmento do turismo e
Águas de São Pedro está sempre
entre as melhores. Motivo de or-
gulho para a nossa cidade que têm
no turismo sua principal fonte de
renda e de fomentação ao empre-
go e à renda. No que depender
da administração, os investi-
mentos serão cada vez mais signi-
ficantes neste setor para continu-
armos sendo referência", disse
o prefeito João Victor Barboza.

O link para votação (https://www.topdestinosturisticos.com.br/)
ficará aberto até o dia 30 de novembro
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Salas de aula de Águas registram 85% de lotação
As aulas presenciais foram re-

tomadas em Águas de São Pedro e
contou com uma ampliação no nú-
mero de alunos que frequentam
as unidades escolares. Segundo
levantamento feito pela própria
Secretaria de Educação do mu-
nicípio, 85% dos alunos retor-
naram ao estudo presencial.

O prefeito João Victor Barbo-
za (Cidadania) e o secretário de

Educação, João Paulo Pontes, per-
correram as escolas na manhã des-
ta quarta. "Todos os cuidados es-
tão sendo tomados para garantir a
segurança dos alunos. Considero
que a adesão ao retorno presencial
foi alta, e a tendência é isso aumen-
tar com o passar dos dias. Impor-
tante mantermos todos os proto-
colos e aliar informação com edu-
cação de qualidade" frisou o pre-

feito. Pontes disse ainda que aque-
les que optaram por não retornar
tiveram garantidos as aulas via in-
ternet. "Nos preparamos para
este momento de modo que ne-
nhum aluno ficará para trás.
Aqueles que ainda não se sen-
tem seguros de voltar ou que os
pais não autorizaram, receberão
a mesma atenção do nosso cor-
po docente", finalizou.

O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) e o secretário de Educação, João Paulo
Pontes, percorreram as escolas

Águas de São Pedro recebe carro
zero quilômetro e kit para Defesa Civil

O município de Águas de São
Pedro recebeu nesta quarta-feira
(3) um veículo Fiat Strada e um kit
completo destinados para a Defesa
Civil. O prefeito João Victor Barbo-
za (Cidadania) fez a entrega oficial
ao lado do secretário de Segurança
Pública e responsável pela Defesa
Civil, Valdir Gibim, e destacou a
importância da conquista.

"É muito importante reestru-
turar a Defesa Civil da nossa cida-
de e estamos cumprindo esta eta-
pa. São maquinários e equipamen-
tos extremamente essenciais para
o serviço do dia a dia e que irão
auxiliar sobremaneira as possíveis
ocorrências da cidade", afirmou o
chefe do Executivo. As benfeitori-
as para a Defesa Civil foram vi-

abilizadas pela deputada esta-
dual Professora Bebel (PT).
Além do veículo, Águas de São
Pedro foi contemplada com:
dois tanques rígidos para comba-
te a incêndio (um de 600 e outro
de 400 litros de capacidade), mo-
tosserra, gerador elétrico, capa-
cete multiuso, holofote e tripé,
tendas, lanterna e megafone.

Prefeito João Victor Barboza (Cidadania) fez a entrega oficial ao lado do secretá-
rio de Segurança Pública, Valdir Gibim
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Ciclovia de Águas recebe nova iluminação
A ciclovia de Águas de São Pe-

dro está recebendo iluminação
nova. A medida, autorizada pelo
Executivo, já está sendo implanta-
da e vai trazer mais segurança para
quem usa o espaço público.

Serão instalados 30 pos-
tes galvanizados com uma al-

tura de sete metros. Além dis-
so, o trecho receberá 62 lumi-
nárias de LED (200 w solar)
ao longo da ciclovia e também
no deck de madeira.

"Certamente deixará o espa-
ço mais vivo, iluminado e segu-
ro para quem faz o uso diaria-

mente. É um pedido que tem
sido cobrado e que agora pode-
mos atender. A ideia, inclusive, é
para o próximo ano promover
melhorias na parte antiga e bus-
car recursos para continuar ex-
pandindo a iluminação", disse
o prefeito João Victor Barboza.


