
MÁSTER: ÁGUAS É SEDE DA 17ª EDIÇÃO

DO TORNEIO DA AMIZADE DE VOLEIBOL

AAAAA 1 21 21 21 21 2

Festival Comida de Boteco
até segunda em São Pedro
O centro da praça, que ganhou um letreiro com uma “declaração” de amor para São Pedro, servirá de estacionamento para os food trucks

A praça Gustavo Teixeira
transforma-se em espaço gas-
tronômico desde ontem (12) até
segunda (15), feriado da Procla-
mação da República. A progra-
mação da Secretaria de Turis-
mo, Cultura, Esportes e Lazer
está recheada de pratos espe-
cialmente preparados para a

ocasião e muita música.  O
centro da praça, que acaba de
ganhar um letreiro com uma
"declaração" de amor para
São Pedro servirá de estacio-
namento para os food trucks
que vão oferecer pratos espe-
ciais com a temática de comi-
da de boteco. A3 a A5

PROGRAMA AMO A SERRA – Os prefeitos Thiago Silva, de São Pedro; Josias Zani Neto, de Santa
Maria da Serra e Rene José Blumer, de Torrinha, assinaram na terça (9) o protocolo de intenções do
Programa Amo a Serra, que tem como principal objetivo minimizar os focos de incêndios florestais e suas
principais conseqüências aos produtores rurais e à conservação da flora e fauna nativa nos limites dos municípios. A3

Saúde fará exames para a
saúde do homem nas UBSs

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro
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Enfermeiros passam
por capacitação

Enfermeiros da rede muni-
cipal de saúde e do Hospital São
Lucas participaram nesta sexta
(12), na Secretaria de Turismo,
de um treinamento sobre testa-
gem rápida para HIV, sífilis e
hepatites B e C.

"É importante habilitar os
profissionais para fazer o diag-
nóstico precoce e evitar compli-
cações causadas por essas do-
enças. Isso também permite o
acompanhamento integral do
paciente", destaca a secretária
de Saúde, Carolina Figueiredo.

A utilização dos testes rápi-
dos é considerada ferramenta
fundamental na busca pela agi-

lidade da resposta aos indivídu-
os e permite rápido encaminha-
mento para assistência médica
e início de tratamento.

Ter um diagnóstico positi-
vo precocemente permite que o
paciente comece o tratamento no
momento certo e tenha uma
melhor qualidade de vida.
Mães soropositivas podem au-
mentar suas chances de terem
filhos sem o HIV se forem ori-
entadas corretamente e segui-
rem o tratamento recomenda-
do durante o pré-natal, parto e
pós-parto.  O teste é indicado
para a população em geral aten-
dida nas unidades de saúde.

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

Treinamento foi com testagem rápida para vários casos
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O batismo cristão na Idade Média
João Ribeiro Junior

Quando se narra fatos curio-
sos da Igreja nada mais são que
ocorridos na Igreja, pois são fatos
históricos. O batismo cristão na
Idade Média (por referência ao
batismo de Cristo) fazia-se por
imersão total. Como o ritual só
era celebrado um dia por ano -
na Páscoa ou no Natal - confor-
me os costumes locais, homens,
mulheres e crianças apresentavam-
se completamente nus.

Quando o rei franco Clóvis (da
França) e seus guerreiros foram
batizados, todos estavam nus (a
única concessão ao pudor era que
homens e mulheres eram coloca-
dos no mesmo rio, mas separada-
mente.)  Para eles, o batismo invo-
ca a inocência de Adão e a de Cris-
to na cruz (os romanos crucifica-
vam seus desafetos completamen-
te nus, como aconteceu com Spar-
tacus e seus gladiadores. Segundo
o Direito Romano, como medida
de punição, Cristo foi, juntamente
com dois ladrões, crucificados nus.
(É de se notar que esses ladrões
foram também pregados à cruz,
como Cristo, e não simplesmente
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Ensino integral ou
desigualdade educacional?

Professora
Bebel

Muitos devem
se lembrar do mar-
cante episódio, em
2019, na Escola Estadual Albino
César, localizada na zona norte de
São Paulo.  Foi quando alunos se
reuniram no pátio em protesto con-
tra a possibilidade de a escola ade-
rir ao Programa de Ensino Inte-
gral (PEI) ofertado pelo governo do
Estado. Depois de muita luta, a di-
reção refutou a proposta. E assim
tem sido com centenas de escolas.
Mais recentemente com a E. E. Syl-
via Ramos Esquivel, em Diadema.
A votação realizada hoje resultou
em 100% de rejeição ao PEI.

Você deve se perguntar: "Mas
por que essa proposta do governo é
ruim, Bebel?" Eu lhe respondo com
questionamentos que os próprios
estudantes levantaram e que va-
lem a reflexão:

o É justo ter de escolher entre
estudar e trabalhar?

o As escolas vão garantir con-

Aldo Nunes

O copiar nos ensina a apren-
der - portanto, o viver é o lapso de
tempo que precisamos estudar para
aprendermos o vivenciar, o que
de mais importante possuímos:
a vida, essa coisa tão boa que
ninguém quer perder.

Há duas semanas que não es-
crevo o meu artigo: o meu compu-
tador foi contaminado pelo vírus
eletrônico do qual tenho o maior
pavor; ainda não inventaram uma
vacina segura mais rápida que ele;
nem mesmo possuímos mais, a
máquina de escrever que poderia
facilitar o escrever artigos, cartas,
e demais documentos; tudo é ele-
trônico (estudo e aplicação dos fe-
nômenos da condução elétrica no
vácuo nos gases; nos sólidos e so-
bretudo, nos semicondutores).

Escrevi no meu último artigo
para este jornal (23/10/2021) no
seu texto inicial: "Depois da 1ª
Grande Guerra Mundial de 1914/
1918, pelo que estudei em econo-
mia, entendo ter sido ela o início
da maior abertura contra o impe-
rialismo...", hoje vencido parcial-
mente os problemas do meu com-
putador com vírus eletrônico, que-
ro falar sobre a nossa próxima se-
gunda-feira, 15, feriado nacional
que mais uma vez vai iniciar uma
nova semana dentro da pandemia
do Covid/19, ainda presente em
todo mundo e em especial aqui no
Brasil, para qual a maioria de nós
brasileiros, não estamos entenden-
do a real verdade sobre ela e o que
virá daqui para frente. A família,
que entendo como "célula básica da
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Agentes Comunitários
de Saúde e Endemias

sociedade" e a
continuidade da
vida é coisa da
nossa alma ou es-
pírito, assunto
que, para aqueles
que desconhecem
muitas descober-
tas da ciência, ocultismo, física e
biologia, estão nos levando a um
desespero fatal que, se não tomar-
mos uma decisão onde a boa von-
tade, a paz, a lógica e o bom senso
predominem, é o fim.

Sabemos especialmente que
aqui no Brasil, a maioria do nosso
povo não conviveu presencialmen-
te com uma 'Grande Guerra Mun-
dial' que envolveu todo o planeta
Terra e por isso, não possuem real
conhecimento do que vem depois
que ela se finda e do que fazer para
resolver suas sequelas, especial-
mente a da 2ª Grande Guerra
Mundial (1939/1945): a mais drás-
tica das duas que se utilizou de
energia atômica e que até a presen-
te data, ainda, não temos pleno
domínio: reações da utilização da
energia atômica contínua com suas
'sequelas'; as erupções vulcânicas
nos são incontroláveis; o clima
mundial sofre do desconhecimen-
to necessário desse evento que se
agiganta no planeta Terra, nosso
berço e local de moradia; os gover-
nos das maiorias dos países não se
acertam para busca de uma solu-
ção capaz de prolongar a vida no
planeta, "etc." (abreviação da locu-
ção latina "et Cetera" que quer di-
zer etimologicamente "e outras coi-
sas; e outros da mesma espécie; e
assim por diante...", como bem ex-
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Ronaldo Almeida

Começo esse artigo saudando
a minha ancestralidade e, como
reza tradição e doutrina de matriz
africana, peço benção dos meus irmãos
umbandistas e candomblecistas mais
velhos e aos mais novos. Nesse dia
15 de novembro é uma data comemo-
rativa, é o dia Nacional da Umbanda,
muitos que nesse momento lem este
texto, certamente já ouviram, já visi-
taram ou ainda conhecem muito
de perto um terreiro de Umbanda.

Mas, em pleno 2021, ainda nos
deparamos com perseguições, caso
de pura intolerância religiosa, mui-
tas das vezes extrapolando o cam-
po da hostilizarão apenas e partin-
do para ataques com muita violên-
cia. Precisamos dar um basta, pre-
cisamos dizer chega!

Há algumas semanas, fui pro-
curado por um amigo, um irmão
de fé, Pai André Toledo, me convidan-
do para, junto dele, organizarmos uma
atividade em Piracicaba, neste mês da
consciência negra, e comemorarmos
o Dia Nacional da Umbanda. Con-
fesso que a princípio não acreditei que
teríamos qualquer condição de reali-
zar algo, mas, duas ou três conver-
sas, logo me convenci da importân-
cia em comemorar essa data.

Todos sabem da minha mili-
tância, seja ela partidária, seja ela
pelo estado laico ou pela liberdade
religiosa de verdade.

Sou um religioso de matriz
africana e com muito orgulho.
Nunca escondi isso de ninguém. E por
mais difícil que seja, precisamos falar a
respeito, precisamos descolonizar os
nossos templos religiosos, sejam
eles de Umbanda ou Candomblé.

A ideia inicial era de reunir o mai-
or número de umbandistas de Piraci-
caba e região e realizarmos um evento
solene, alusiva ao Dia Nacional da
Umbanda, com o propósito de mos-
trarmos para todo o mundo que, seja

Alexandre
Padilha

Não é possível
cuidar da saúde da
população brasileira
sem auxílio dos
Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e Agentes Combate a Ende-
mias (ACE), e isso ficou ainda mais
evidente na pandemia da Covid-19.

Esses profissionais fazem par-
te das equipes do programa Estra-
tégia Saúde da Família das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e
realizam rotineiramente visitas
domiciliares para acompanha-
mento, monitoramento e consci-
entização de doenças.

Muitas pessoas que tiveram
Covid-19 e infelizmente desenvol-
veram sequelas, são acompa-
nhadas por esses profissionais.
São eles os porta-vozes da garan-
tia do direito à saúde universal e
integral, diretrizes do SUS deter-
minadas na Constituinte de 1988.

Representantes da Atenção
Primária e Vigilância em Saúde,
esses profissionais possuem a res-
ponsabilidade de fazer a dife-
rença com a criação do vínculo
das unidades de saúde com as
famílias e comunidade, enfren-
tando desafios e cuidando do ou-
tro de maneira humanizada.

Apesar desse importante tra-
balho no SUS, infelizmente, assim
como na destruição de outros di-
reitos em saúde, vemos este tra-
balho sendo desmontado pelo
atual governo. De acordo com
IBGE, em 2019, apenas 38.4%
dos domicílios receberam visita
mensal dos ACS ou membros da

plica Napoleão Mendes de Almei-
da em sua obra 'Dicionário de
Questões Vernáculas - 4ª edição
pela Editora Ática'.

Há coisas que a nossa alma
suporta em tempos normais e ago-
ra, como tudo ficou tão confuso
e não entendível, é preciso es-
crever pois, somente, falar não
mais resolve. Nossa fala perdeu
da velocidade da luz e ainda per-
manece na velocidade do "eco"
(repetição de um som re-envia-
do por um corpo rígido - Mini-
dicionário Soares Amora - Edi-
tora Saraiva 18ª edição), mais
moroso o que nos faz pensar que
a nossa mente está maluca.

Copiamos dos EUA a "repú-
blica" (forma de governo em que o
Estado se constitui de modo a aten-
der o interesse geral dos cidadãos,
na qual o povo é soberano, gover-
nando o Estado por meio de repre-
sentantes investidos na suas fun-
ções em poderes distintos - Dicio-
nário Houaiss da língua portugue-
sa - Editora Objetiva, Rio de Janei-
ro/2009 1ª edição. E nesta 2ª fei-
ra, 15, comemoramos a proclama-
ção da república no Brasil ocorrida
em 15 de novembro de 1889, atri-

buída a Manuel Deodoro da Fon-
seca, político e militar brasileiro e
que foi o primeiro presidente do
Brasil, nascido em Lagoa do Nor-
deste, atual estado de Alagoas e
falecido em 23/08/1892 no estado
do Rio de Janeiro -RJ.

Nesta segunda-feira, 15 de
novembro a Lua ainda estará na
sua fase Crescente; a Lua Cheia
tem início às 5h59 do dia 19 e a
Estação Primavera tem início no
dia 22 de novembro. A chuva
que aqui em São Pedro caiu nes-
sa última semana, graças a
Deus, não foi daquelas perigo-
sas e nos deu esperança de que
nesse domingo 14 possamos ter
queda na temperatura e pouca
exposição de sol, mas com a che-
gada da Lua Cheia na próxima
sexta-feira, 19, há possibilidade
chuva mais graúda que com cer-
teza se ampliará com a chegada
da Estação Primavera, no dia 22,
próxima segunda-feira deste
mês. Alerto que as Estações Cli-
máticas não mudam como as
fases da Lua e sim pelas leis
naturais que regem o tempo ver-
dadeiro que não é medido pelo
relógio humano já tão viciado
na máquina e sim, pelo relógio
da natureza que o céu bem mos-
tra para aqueles que mais bem
conhecem o universo.

Bom domingo e muita paz e
que na segunda-feira, 15, seja o iní-
cio de boas novas para o nosso país.

Aldo Nunes, contabilista, ad-
vogado e Agente Fiscal de
Rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

dições de infraestrutura mínimas
(refeições e itens de higiene, como
papel higiênico) para que os alunos
permaneçam ali por mais tempo?

o E os jovens que precisam es-
tudar à noite, como fazem?

Para além dessas questões,
esse programa preconiza um regi-
me de dedicação exclusiva dos pro-
fessores, com acréscimo de 75% de
remuneração sobre o salário base.
O problema é que isso vem na for-
ma de gratificação, e o correto e
justo seria que esse acréscimo fos-
se feito na remuneração de todos
os professores e professoras.

Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp, depu-
tada estadual pelo PT e
líder da bancada na As-
sembleia Legislativa do
Estado de São Paulo

equipe de Saúde da Família. Em
2013, esse valor era de 47.2%.

Tramitam no Congresso
Nacional duas Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) - 14
e 22 - que tratam da aposentadoria
especial e dos pisos salariais de ACS
e ACE. Estamos na luta pela
aprovação das PECs.

Nesta semana,  aprova-
mos na Comissão de Saúde da
Câmara dos Deputados uma
uma emenda de minha auto-
r i a  p a r a  o  O r ç a m e n t o  d e
2022. Ela permite a garantia
de recursos para o reajuste
do piso salarial para a cate-
goria. Propomos R$ 5 bilhões
a mais para todo o Brasil.

Esta aprovação na Comissão
de Saúde foi o primeiro passo des-
sa importante conquista, agora a
proposta é encaminhada para o
relator do Orçamento e é muito
importante que os parlamentares e
sindicatos acompanhem a trami-
tação. Me comprometi com o Sin-
dicato dos Agentes Comunitários
do estado de São Paulo que farei
marcação cerrada para aprovação
desta medida.

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

amarrados como
dizem). A narrati-
vo dos Evangelhos
não contam quem
eram, quais os
seus nomes,  que
só foram mencio-
nados no Evange-
lho de Nicodemos,  livro conside-
rado apócrifo, isto é, não canônico
pela Igreja católica, que surgiu no
século IIId.C., onde eles são iden-
tificados  como sendo Dimas (o
bom ladrão) e Gestas (o mau la-
drão) considerados perigo-
sos, o que explica a crucifica-
ção, porque as leis romanas
reservava esta punição so-
mente aos malfeitores (fossem
ladrão ou assassino  e revolto-
sos contra o Império romano).

O abade Jean Moschus do
século VII d.C., conta a pertur-
bação do abade Conon, encar-
regado de batizar os fiéis: "Cada
vez que o fazia, esse abade fica-
va perturbado (scandalizabur)
e queria sair do mosteiro. "Por
mais de uma vez, dizem velhos
manuscritos das abadias desta
época, quem o salvou foi São
João Batista (aquele que batizou

Cristo) que lhe apareceu para
apoiá-lo nesta aprovação. Um
dia, porem apareceu uma jovem
muita bela. Novamente o abade
preparou-se para fugir, e então
São João ordeno-lhe que se des-
pisse, ele sentiu que São João o
assinalou por três vezes sob o
umbigo". Metáfora de uma ope-
ração para castrá-lo, operação
interdita para religiosos. O fato
é que desde então o monge pôde
olhar para as mulheres nuas
sem sentir a comoção da carne.
Mas, os outros que o auxiliavam
no batismo, que não eram tão
castos, o  desejo manifestava-se
em pleno ato do ritual do batis-
mo. Há uma canção de gesta do
século XIII d.C. que nos conta a
perturbação do velho abade
Doon de Mayence, quando o
arcebispo Turpin, (compilou
seus Anais, para escrever sobre
um dos guerreiros de Carlos

Magno, para a gesta "Canção de
Rolando"),  batizou Fleur
d´Epine, a filha do sarraceno
Macabré: "Desvestiu-se a bela
de louros cabelos. Logo ao tan-
que a puseram os barões: a car-
ne mais branca que linho ou al-
godão. Tinha rijas maminhas
erguidas e belas. Vendo, então,
a beleza, o velho abade Doon de
Mayence   tremeu sob sua peliça de
arminho. Todo cabelo lhe eriçaram,
e como todos conheciam o sua fé,
valor e fama, ele não queria des-
moralizá-los. Rapidamente, afun-
dou-se no tanque e lá permaneceu
até a cerimônia acabasse. Para evi-
tar que isso ocorresse outra vez, o
Conselho de Nicéia do século VIII
d.C. proibiu, sob o risco de exco-
munhão, que homens assistis-
sem ao batismo de mulheres,
jovens e meninas, mesmo que
fossem filhas e as mulheres, o
batismo de homens.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente de
Direito Constitucional e
de História, doutor em
Educação,  mestre em
Filosofia (Unicamp)

umbandista ou can-
domblecista, é um ci-
dadão, que paga os
seus impostos e tem
os seus deveres e os
seus direitos como
qualquer outro.
Bem, logo fomos a conversar com ou-
tros templos religiosos e, após reuni-
ões, conversas e diálogos, saiu!

Nesta segunda (15), vários
Templos de Umbanda irão se reu-
nir para um primeiro encontro e cele-
brar o dia Nacional da Umbanda.

Por conta do tempo não será
possível se reunir em praça públi-
ca, mas iremos nos reunir em um dos
terreiros mais tradicionais e com vida
ativa da cidade, a casa da querida Mãe
Cândida, no bairro Pau Queimado.

Agradeço aqui, Mãe Eva e Pai
José do Templo de Umbanda Ogum
Sete Espadas e Mãe Oxum, ao Pai
André Romero do Terreiro de Um-
banda Pai Benedito de Aruanda, ao
querido Pai Sérgio, Mãe Cândida e
Mãe Luana da Nossa Casa Espiritu-

al Filhos de Oxalá, ao Pai Thayo da
Nossa Casa Espiritual Irmãos de Fé,
a Mãe Márcia e Pai Evandro da Ten-
da Espiritual de Umbanda Mãe
Nanã e Sr. Exú Maré, ao amigo, ir-
mão e Mestre de Capoeira e Ogan
Adriano e ao estimado Babalorisá
Eduardo T’Osumare, que, desde o
começo, mesmo não sendo da Um-
banda, tem nos ajudado e participa-
do de tudo. Também à querida Mar-

cinha da Vila África, Elaine Teotônio
e Mestre Marquinhos do Afro-Pira
pelo apoio e incentivo de sempre.

Hoje Piracicaba conta com de-
zenas de casas, templos, terreiros,
tendas de Umbanda. Esse nosso
encontro é o primeiro de muitos que
vão acontecer: quem sabe desse dia
15 de novembro não nascerá a Utu-
pir-SP (União das Tendas de Um-
banda de Piracicaba). Aos irmãos
de matriz africana, que por ventu-
ra não participaram desde o pri-
meiro bate-papo, neste dia 15 de no-
vembro, estão todos convidados a se
juntarem conosco para comemorar o
Dia Nacional da Umbanda e mos-
trar a todos e todas que, um mun-
do sem intolerância é possível!

Axé para todo mundo, Axé!
Viva a Umbanda! Parabéns.

Pai  Ronaldo Almeida
Changô,  sacerdote da
Comunidade de Umban-
da Sr. Zé Moreno das Al-
mas, em Piracicaba
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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
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Programa quer unir forças em
ações de combate a incêndios
"Esse é um tema muito importante para combater uma situação que
este ano se assemelhou a uma verdadeira guerra", afirma o prefeito Thiago

Os prefeitos Thiago Silva, de
São Pedro; Josias Zani Neto, de
Santa Maria da Serra e Rene José
Blumer, de Torrinha, assinaram na
terça-feira, 9, o protocolo de inten-
ções do Programa Amo a Serra, que
tem como principal objetivo mini-
mizar os focos de incêndios flores-
tais e suas principais conseqüênci-
as aos produtores rurais e à con-
servação da flora e fauna nativa
nos limites dos municípios.

"Esse é um tema muito impor-
tante para combater uma situação
que este ano se assemelhou a uma
verdadeira guerra: os incêndios flo-
restais. Vivenciamos na prática a
importância da união, não apenas
das Prefeituras, como da iniciativa
privada, que mostrou muita sensi-
bilidade ao oferecer apoio funda-
mental no combate às chamas",
destacou o prefeito Thiago Silva.

O evento, realizado na Secre-
taria de Turismo de São Pedro, teve
início com um vídeo do jornalista
Carlos Nascimento, idealizador do
movimento Amo a Serra. "Não po-
demos perder um patrimônio tão
importante como é a serra, a nossa
moradia. Agora é hora de plane-
jarmos ações para evitara devasta-
ção. Os frutos de parcerias realiza-
das estão começando a surgir e há mais
por vir", destacou Nascimento, que
atualmente possui propriedade rural
na divisa dos municípios de Santa
Maria da Serra e Torrinha. Natural de
Dois Córregos, Nascimento fre-
quenta a região da serra desde os 11
anos, quando fazia viagens de trem.

"O combate aos incêndios flo-
restais é uma luta que travamos
anualmente contra a destruição de
mananciais, flora e fauna. A socie-
dade precisa se organizar e rea-
gir. Por isso é importante jun-
tarmos forças e é um prazer essa
somatória entre os municípios",
destacou o prefeito Rene Blumer.

Em pé, os responsáveis pela área de Meio Ambiente: Alisangela Spigolon, Rogério Bosqueiro Júnior
e Beatriz Savio; sentados, prefeitos Zani, Thiago e Rene

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

O novo momento vivido pelas
administrações municipais foi ci-
tado por Zani. "Os prefeitos estão
engajados em medidas para o de-
senvolvimento da região e não ape-
nas dos municípios. A criação da Re-
gião Metropolitana reforça a importân-
cia das parcerias, que sentimos na prá-
tica quando precisamos de apoio da
Prefeitura de São Pedro para com-
bater o fogo em Santa Maria" disse
o prefeito. "São Pedro forneceu o
que tinha de melhor: os equipa-
mentos e a boa vontade", destacou.

O documento assinado no
evento cita a preocupação constan-
te com as questões relacionadas aos
incêndios florestais locais e regio-
nais "que vem avassalando as áre-
as de reservas florestais naturais e
até mesmo as produções agrícolas
da região" como motivo de uma

ação conjunta para unir esforços e
mitigar os focos de incêndio.

O protocolo destaca também
que a área dos municípios está lo-
calizada em importantes formações
geológicas, denominado cuestas,
caracterizada por paredões de are-
nito, com mata nativa em suas en-
costas. A área pertence a APA
(Área de Proteção Ambiental) Co-
rumbataí  - Botucatu - Tejupá e é
de grande interesse natural e tu-
rístico para toda a região.

A ação integrada entre os
municípios tem objetivo de contro-
lar os focos de incêndio com rapi-
dez e eficácia; criar um Plano de
Contingência para incêndios flores-
tas, realizar treinamentos de equi-
pes voluntárias e brigadas de in-
cêndio, além de buscar apoio e re-
cursos financeiros e materiais para

estruturação destas equipes.
Também acompanharam o

evento os vice-prefeitos Roberto
Miranda, de Santa Maria da Ser-
ra; Rose Vasselo, de Torrinha; os
responsáveis pelo Meio Ambiente
dos municípios, Rogério Bosqueiro
Júnior (São Pedro), Alisangela Spi-
golon (Santa Maria da Serra) e Be-
atriz Savio (Torrinha); o coorde-
nador da Defesa Civil de São Pe-
dro, Rosivaldo Amaro, o sargento
Gilberto Costa, do Corpo de Bom-
beiros, vereadores de São Pedro,
Du Sorocaba, Branco e Índio, além
do presidente da Acisp (Associação
Comercial e Industrial de São Pe-
dro), Ernesto Braganholo e outros in-
tegrantes da diretoria: Carlos Marques,
Messias Telles Ferreira Júnior e  Flá-
vio Castellari e empresários como
Marcelo Fávaro de Campos.

FFFFFESTIVESTIVESTIVESTIVESTIVALALALALAL

Comida de Boteco vai até
segunda em São Pedro

A praça Gustavo Teixeira
transforma-se em espaço gastro-
nômico desde ontem (12) até se-
gunda (15), feriado da Proclama-
ção da República. A programação
da Secretaria de Turismo, Cultura,
Esportes e Lazer está recheada de
pratos especialmente preparados
para a ocasião e muita música.

O centro da praça, que acaba
de ganhar um letreiro com uma
"declaração" de amor para São Pe-
dro servirá de estacionamento
para os food trucks que vão ofere-
cer pratos especiais com a temática
de comida de boteco.

 A programação prevê
apresentações de shows e
ofertas de pratos especiais
como "Junto e Misturado",
prato do Brasa's Food,
"Combo churros gourmet"
, opção do  Ô Churros, "Pi-
rulito de Torresmo" , da
Oficina do Churrasco, X
Boteco, prato do Moran-
gão Lanches, Petisqueira
de Pipocas Gourmet da
Popcorn Stokita; Nachilli-
do, do Navarritos Food,
pastel especial de brócolis,
da Pasteleila, chopp arte-
sanal da HZB e o crepe es-
pecial do Perambulô.

O público presente vai
poder participar do evento
de forma interativa ao es-
colher, por meio de um
aplicativo que ficará disponível, o
prato que mais agradou seu pala-

dar. No final do evento serão di-
vulgados os 3 mais votados.

Na programação musical, o
dia 12 será dedicado à MPB, com
apresentações de Mauro Mabute
às 19h e Léo Moura às 21h; no dia
13, a atração é música sertaneja
com as apresentações de Sela Dou-
rada às 19h e Gabriel Alan às 21h.

No dia 14, o estilo é samba e
pagode, com Trio Arte Musical 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.

Combo churros Gourmet, do Ô Churros

Pastel especial de
brócolis, da Pasteleila

Fotos:  Divulgação
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Deputada Bebel foi homenageada pelo
apoio aos LGBTQIA+ e à ONG Casvi
Evento aconteceu domingo, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central; a homenagem foi feita pelo presidente da Ong Casvi, Anselmo Figueiredo

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) foi homena-
geada na noite de domingo (7),
pelo apoio que o seu mandato
na Assembleia Legislativa de
São Paulo oferece para a popu-
lação LGBT+ e ao Centro de
Apoio e Solidariedade à Vida
(ONG Casvi). A homenagem foi
feita pelo presidente da Ong
Casvi, Anselmo Figueiredo, du-
rante o evento "A Parada não
pode parar: diversidade e resis-
tência!", que aconteceu no Tea-
tro Erotides de Campos, no En-
genhe Central, e  que abordou
as vidas LGBTQIA+ que, infe-
lizmente, ainda sofrem muito
preconceito e discriminação
no  país, além de fazer um re-
trospecto de todas as edições
do evento em Piracicaba

A deputada agradeceu a ho-
menagem e ressaltou que "nossa

democracia só será plena quando
toda nossa diversidade de iden-
tidades de gênero e orientações
sexuais for respeitada e ter plenos
direitos. Isso só será possível, en-
tretanto, com um governo demo-
crático e popular, que trate as
pautas da comunidade LGBT+
como política de Estado. En-
quanto isso não é possível,
precisamos  seguimos com a
luta nas ruas!", disse ela.

Anselmo Figueiredo conta
que por conta da Pandemia da
Covid 19, a Parada da Diversi-
dade e do Orgulho LGBTQIA+
de Piracicaba, tradicionalmen-
te realizada em novembro, não
poder ser realizada da forma
convencional neste ano, a ONG
Casvi decidiu promover um
evento cultural denominado de
"A Parada não pode parar: di-
versidade e resistência!", que

abordou as vidas LGBTQIA+
que, infelizmente, ainda sofrem
muito preconceito e discrimina-
ção no  país, além de fazer um
retrospecto de todas as edições
do evento em Piracicaba.

O evento, apresentado pela
Drag Queen Thalita Petrovan-
ni, ator e performance de Cam-
pinas, teve  show da cantora
Marília Corrêa e banda, tam-
bém foi marcado pela participa-
ção das Drags que já foram ven-
cedoras, entre 2013 e 2019, da
7ª e 13ª edição da Parada de
Piracicaba, para participarem
do "Concurso Super Diva da
Parada de Piracicaba". Além da
deputada Professora Bebel,
também foram homenageadas a
diretora de teatro Fátima Mu-
niz e Rafaela Quim, modelo e
apresentadora das "Paradas
LGBTQIA+" na cidade.

A deputada estadual Professora Bebel foi homenageada durante o evento "A Parada
não pode parar diversidade e resistência!"

Divu lgação
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Escritor Thiago Camargo recebe moção de aplausos
Na segunda-feira (8), a Câma-

ra Municipal de São Pedro entre-
gou a Moção de Aplausos e Con-
gratulações nº 19/2019 ao enge-
nheiro e escritor Thiago Camar-
go. A homenagem é de autoria
da vereadora Ondina Daniel
(PP) e foi feita durante a 19ª
Sessão Ordinária de 2021.

Camargo é natural de Piraci-
caba (SP), mas viveu a infância e
adolescência no município são-pe-
drense. É engenheiro pela Escola
de Engenharia de Piracicaba, mas
atua na área de treinamento e de-
senvolvimento de pessoas, com

apresentação de palestras de cará-
ter técnico e comportamental.

Em 2016, o homenageado lan-
çou o livro "Ai, que alegria... Hoje é
dia de ser feliz", focado na felicida-
de, realização pessoal e profissio-
nal. Além disso, ele é colunista do
site Eu sem Fronteiras e criou o
Projeto Geon (Geração Online), que
visita escolas públicas e privadas
de vários estados do país.

"Apaixonado por pessoas,
Thiago já treinou mais de 40 mil
pessoas em todo o Brasil. Suces-
so de público e crítica, ele usa
todo o seu dinamismo para la-

pidar comportamentos e atitu-
des, visando experiências dife-
renciadas e excepcionais", jus-
tificou a parlamentar na moção.

O escritor usou o plená-
rio para agradecer pela ho-
menagem. "Faz parte de minha
trajetória reconhecer as pesso-
as. Então, quando somos re-
conhecidos é incrível. Estou
muito feliz. Somos o resultado
do que vivemos, das pessoas
com quem convivemos, alguns
se vão e outros permanecem,
mas sempre trocamos algo e
essa é a graça da vida", falou.

A homena-
gem ao
escritor
Thiago

Camargo foi
feita pela

vereadora
Ondina

Daniel (PP)

Divu lgação
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Controle intensifica ações de
prevenção contra Aedes aegypti
Atividade faz parte da Semana Estadual de Mobilização para a Prevenção
das Arboviroses; este ano, mobilização do Estado envolve o combate a escorpiões

Divu lgação

O Controle de Endemias, de-
partamento da Secretaria de Saú-
de e Desenvolvimento Social de São
Pedro, intensifica na semana de 8
a 12 de novembro, dedicada à mo-
bilização para prevenção das arbo-
viroses - doenças causadas por ar-
bovírus como insetos e aracnídeos
-  ações para combater a prolifera-
ção de doenças como a dengue,
zika, e chikungunya.

Este ano, pela primeira vez, a
mobilização do Estado envolve
também o combate a escorpiões. O
objetivo da ação é chamar a aten-
ção de toda a sociedade para ativi-
dades focadas na prevenção das
doenças transmitidas pelo Aedes
aegypti, mosquito transmissor des-
sas arboviroses.

A mobilização visa também
reduzir as chances de que a popu-
lação sofra ataques de escorpiões
que, assim como o Aedes, podem
se proliferar com maior facilidade
no período de chuvas.

As atividades incluem visi-
tas de agentes às residências e
medidas de conscientização da
população para adotar cuida-
dos simples e que podem ser fei-
tos diariamente.

"Pedimos a colaboração de to-
dos nesta Semana de Mobilização
e que as atividades que realizarmos
neste período se tornem parte da
rotina da população. Combater o
Aedes e também os escorpiões é uma
tarefa coletiva",  destacou o secre-
tário de Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn, ao comentar sobre as
atividades da semana.

Para Matheus Murbach, do
Controle de Endemias em São
Pedro, é importante que as pes-
soas recebam bem os profissio-
nais que orientam sobre as ações
de combate à dengue e outras
doenças e sigam as orientações
como uma rotina. "Se todos
t r a b a l h a r m o s  j u n t o s  p a r a
combater essas doenças, com
adoção de medidas para evi-
tar criadouros, o resultado
será muito melhor".

NÚMEROS - Em São Pe-
dro, foram registrados, em
2021, 12 casos positivos de den-
gue e 75 negativos. No Estado, a
situação é de queda em relação a
2020. Foram 137,7 mil casos até

outubro contra 192,7 mil no mes-
mo período do ano passado.

Dengue, zika e chikungunya
podem ser prevenidas com a elimi-
nação de criadouros do Aedes.
Vasos, pratos de plantas, ralos, la-
jes, calhas e piscinas são recipien-
tes que registraram aumento nos
índices de incidência de larvas.
Caixas d'água, embalagens vazias,
entulhos de construção, sucatas,
pneus e plantas, ocos de árvore e
bambu também são locais possíveis
para proliferação. A limpeza ade-
quada e regular, assim como a eli-
minação destes recipientes em quin-
tais e espaços abertos, são funda-

mentais para evitar que o mosqui-
to deposite seus ovos.

ESCORPIÕES - Manter jar-
dins e quintais limpos, evitar o acú-
mulo de entulho, folhas secas e lixo
doméstico, manter a grama apara-
da, sacudir roupas e sapatos antes
de usá-los e usar telas em ralos do
chão, pias ou tanques são as ma-
neiras mais eficazes de evitar qual-
quer ataque de escorpião.

Em casos de acidentes com
qualquer animal peçonhento, como
é o caso do escorpião, é preciso pro-
curar o serviço de saúde mais pró-
ximo para receber o tratamento o
mais rápido possível. Higienizar o

local da picada com água e sabão e
aplicar compressa morna auxiliam
a reduzir a dor. Se possível, é reco-
mendável capturar o animal e le-
var ao serviço de saúde, desde que
isso seja feito com segurança e não
demore, pois a prioridade é o aten-
dimento médico urgente.

Não deve ser feito torniquete,
garrote ou curativo que feche a fe-
rida para evitar infecções; também
não espremer ou sugar o local da
picada; não aplicar qualquer tipo
de substância (álcool, querosene,
fumo, ervas, pó de café, terra). Gelo
ou água fria acentuam a dor e, por
isso, não é recomendado o uso.

Importante é a prevenção contra o mosquito
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Praça Gustavo Teixeira ganha letreiro de São Pedro
A Praça Gustavo Teixeira ga-

nhou nesta quinta-feira, 11, um
atrativo especial que têm tudo para
conquistar são-pedrenses e turis-
tas: um letreiro colorido que "de-
clara" com um coração todo o
amor pela cidade. A ação foi pla-
nejada pela Secretaria de Turis-
mo, Cultura, Esportes e Lazer.

"O letreiro é um presente para
a cidade que vai deixar ainda mais
atrativa a praça Gustavo Teixeira,
um dos cartões-postais de nossa
Estância", disse o prefeito Thi-
ago Silva, que destacou também
todo o empenho da secretária de
Turismo, Clarissa Quiararia, e sua
equipe para a realização.

O design do letreiro de chapas
de aço que tem ainda iluminação
especial para o período noturno foi
feito pelo artista plástico Sérgio Es-
teves. A instalação complementa
outros 'pontos instagramáveis'
implementados em São Pedro,
como o letreiro na entrada da
cidade e a pintura artística da
escadaria do Parque do Cristo.

"Fazer fotos em pontos turís-
ticos e publicá-las nas redes sociais
é um hábito que ganha cada vez
mais adeptos. É uma recordação
para quem faz o registro e uma di-
vulgação para o local fotografado, por
isso planejamos estas ações que divul-
gam nossa Estância", disse Clarissa.

MANUTENÇÃO ESTRU-
TURAL NA PRAÇA - Além do
letreiro, a praça Gustavo Teixeira
ganhou outras mudanças, como
textura e pintura nos bancos de ci-
mento e de madeira,  reparos em
trincas e dilatações, pintura do co-
reto, pintura nos postes e aplicação
de produto específico para limpeza
no piso de pedra portuguesa. As
obras de manutenção foram reali-
zadas com recursos municipais.

O primeiro evento a ocorrer na
praça revitalizada e com a instala-
ção do letreiro será o Festival Co-
mida de Boteco, que acontece de 12
a 15 de novembro na praça, com
oferta de pratos e música.

Prefeito Thiago Silva no coração da declaração de amor à cidade

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro

CCCCCIDADÃOIDADÃOIDADÃOIDADÃOIDADÃO S S S S SÃOÃOÃOÃOÃO-----PEDRENSEPEDRENSEPEDRENSEPEDRENSEPEDRENSE

Orivaldo Sgorlon, policial
civil, foi homenageado

A Câmara Municipal de São
Pedro entregou na noite da segun-
da-feira (8) o Título de Cidadão
São-pedrense ao policial civil Ori-
valdo de Jesus Sgorlon. A honra-
ria é fruto do Projeto de Decreto
Legislativo nº 08/2021, assinado
por 11 vereadores.

Sgorlon nasceu em 6 de agos-
to de 1958 na cidade de Brotas.
Casou-se com Fabiana Sgorlon,
com quem teve dois filhos. Após se
formar em direito na Universida-
de Metodista de Piracicaba, ingres-
sou na Polícia Civil em 1990.

Ele começou as atividades no
município de Charqueada, onde
permaneceu por 10 meses. Em se-
guida, foi  transferido para
Águas de São Pedro, ficando à
frentedo setor de investigações.

Já em 1994, por meio de per-
muta, o homenageado foi transfe-
rido para São Pedro e, até o mo-
mento, permanece como chefe de
investigações na cidade. "Amor por
nossa cidade é requisito fundamen-
tal para todos nós, nascidos ou
não, entendamos que o homena-
geado merece este justo reconheci-
mento desta Casa Legislativa", jus-
tificou o projeto. No uso do plená-
rio, o policial agradeceu aos parla-
mentares pela aprovação da pro-
positura. "Quero expressar meus
mais sinceros sentimentos de cari-
nho e gratidão a São Pedro que, há
mais de 40 anos, me acolheu. Sou
de Brotas, mas escolhi a cidade para
construir raízes, constituir a minha
família e dedicar todas a minha
vida profissional", complementou.

Investigador OrivaldoSgorlonrecebeu Título de Cidadão São-pedrense

 Divulgação
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FALECIMENTOS
SR.LUCAS FERREIRA
DOS SANTOS
Faleceu  dia 04/11/2021, Na Ci-
dade de Piracicaba, contava 25
anos, filho dos finados Sr. Anto-
nio Leandro Ferreira dos San-
tos e Debora Cristina Soares
dos Santos. Deixa o irmão Ma-
theus, demais familiares e ami-
gos. Sepultamento dia 05/11/
2021 às 15h30 da sala "01" do
Velório Municipal da Vila Rezen-
de, para o Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

SRA. MARIA ODETE
LOPES DE SOUZA
Faleceu dia 06/11/2021, na ci-
dade de Charqueada, contava
72 anos, filha dos finados Sr.
Jose Lopes de Souza e da Sra.
Sebastiana Lopes de Souza,
deixa os filhos: Moises Ernesto
Pessoti, casado com a Sra. Ca-
rol Ten Forti Pessoti e Claudio
Jorge Pessoti Junior, casado
com a Sra. Fabia Romero Pes-
soti. Deixa neto, demais famili-
ares e amigos. Sepultamento
dia 07/11/2021 às 11h00 do Ve-
lório do Cemitério Municipal de

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

SRA. APARECIDA DA SILVA
Faleceu dia 08/11/2021, na ci-
dade de Charqueada, conta-
va 84 anos, filha dos finados
Sr. João Castro e da Sra. Ma-
ria Rosa Castro, era viúva do
Sr. Gelson Alves da Silva, dei-
xa os filhos: Linderberg Alves
da Silva Cassiano; Paulo Ser-
gio Alves da Silva, casado
com a Sra. Daniela Aparecida
Penteado da Silva; Claudia
Alves da Silva; Silvana Alves
da Silva Garcia, casada com
o Sr. Benedito Reginaldo Ca-
parrol Garcia; Silvia Alves da
Silva Guilherme, casada com
o Sr. Luiz Donizeti Guilherme
e Rosangela Alves da Silva
Araujo ja falecida. Deixa irmã,
sobrinhos, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 09/11/2021
às 10h00 do Velório do Cemi-
tério Municipal de Charquea-
da, para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SR. JOSÉ BUENO DE MORAES
Faleceu no dia 29/10 na cidade de
Charqueada, aos 87 anos de ida-
de e era filho dos finados Sr. Antô-
nio Bueno de Moraes e da Sra. Ana
Bueno de Moraes. Deixa a filha:
Aparecida Bueno de Moraes. O seu
sepultamento deu se dia 29/10 ás
16:30 hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal seguindo para
o Cemitério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo da
família .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SR.FRANCISCO
FERNANDES GRANADA
Faleceu no dia 29/10 na cidade de Ita-
peva aos 90 anos de idade. Era casa-
do com a Sra.Mathilde de Oliveira Fer-
nandes. Era casado com a
Sra.Mathilde de Oliveira Fernandes. Era
filho dos finados Sr.Lazaro Fernandes
Sanches e da Sra.Joanna Granado
Espada. Deixa os filhos: Thomaz Fer-
nandes de Oliveira casado com Silva-
na Amaral de Lima Fernandes, Lazaro
Fernandes de Oliveira (falecido), Fran-
cisco Sergio Fernandes de Oliveira ca-
sado com Simone Francesco Fernan-
des. Joana D’arc Fernandes de Olivei-
ra (falecida), Marly Aparecida Fernan-
des Scobosa Parron casada com Gil-
berto José Scabosa Parron.Deixa ne-
tos, bisnetos e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamento dar
se dia 30/10 ás 10:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus seguindo para o Cemitério Mu-
nicipal de São Pedro onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. SEBASTIÃO DA SILVA
Faleceu no dia 31/10 na cidade de
Águas de São Pedro, aos 81 anos de
idade e era casado com a Sra. Maria
Helena Dantes da Silva. Era filho dos
finados Sr. Hemetério da Silva e da Sra.
Ignácia Augusta dos Santos. Deixa os
filhos: Jorge Luis, Renata e Luciane.
Deixa netos, bisnetos, demais paren-
tes e amigos.O seu corpo foi transla-
dado para a cidade de São Pedro e o
seu sepultamento deu se dia 31/10
ás 16:00 hs saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemitério Munici-
pal daquela localidade onde foi inu-
mado em jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

 SR.CARMO PASSARINHO
DE OLIVEIRA MATOS
Faleceu no dia 03/11  na cidade de
Santa Maria da Serra aos 85 anos
de idade e era viúvo da Sra.Maria
Rosa de Souza Matos .Era filho dos
finados Sr.José de Oliveira Matos e

FALECIMENTOS
da Sra.Anna Maria da Conceição
.Deixa os filhos:Ana Maria ,Inevan-
da ,Mateus ,Viviane e Eliana .Deixa
netos ,bisnetos e demais
parentes.O seu sepultamento deu
se dia 03/11 ás 14:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal de Santa Maria da Serra seguin-
do para o Cemitério da mesma lo-
calidade onde foi inumado em jazi-
go da família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS )

SRA. GILDA FERREIRA LIMA
Faleceu no dia 03/11 na cidade de
São Pedro aos 87 anos de idade,
e era filha dos finados Sr. Raimun-
do Nonato de Lima e da Sra. Maria
Ferreira Lima. Deixa os filhos: Ge-
rusa e Francisco Alberto. Deixa ne-
tos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se dia 04/
11 ás 10:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom Je-
sus seguindo para o Cemitério
Parque São Pedro onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.PEDRO ANTONIO CARRARA
Faleceu no dia 08/11 na cidade de
São Pedro aos 61 anos de idade.
Era casado com a Sra. Maria do
Carmo Aparecida Santos Carrara.
Era filho dos finados Sr. Antonio
Pedro Carrara e da Sra. Iolanda
Pereira Carrara. Deixa as filhas: La-
rissa e Livia. Deixa neto, demais
parentes e amigos. O seu sepultamen-
to deu se dia 08/11 ás 13:00 hs saindo
a urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus seguindo para o Cemité-
rio Municipal de São Pedro onde foi
inumado em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.AUREA NEGRETTI
Faleceu no dia 08/11 na cidade
de São Pedro aos 104 anos de
idade e era filha dos finados
Sr.Roque Negretti e da
Sra.Emma Paparotto .Deixa os
filhos: José Aubenito de Sousa
casado com Soeli Aparecida
Bissoli de Sousa ,Rita de Cas-
sia de Sousa Fischer casada
com José Neilson Fischer e
Maria Aparecida de Sousa Toma-
zielo (falecida) .Deixa netos ,bis-
netos e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de Piracicaba e o seu se-
pultamento deu se dia 09/11 ás
11:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Parque da Res-
surreição –sala A seguindo
para o Cemitério daquela lo-
calidade onde foi inumada em
jazigo da famíl ia .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

Está publicação custou R$ 660,80 aos cofres público
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PM intensificará fiscalização
após reunião com o prefeito

Temas relacionados à segu-
rança pública e à fiscalização de
trânsito estavam na pauta da reu-
nião de ontem (12), no gabinete do
prefeito Thiago Silva com o coman-
dante da Polícia Militar, capitão
Eduardo Pansonato; Edivar Rei-
zer, da Coordenadoria de Trânsito
e o presidente da Câmara, Du So-
rocaba.

“O objetivo do encontro foi
discutir a melhor forma de coibir
eventuais abusos e garantir a se-
gurança e o bem estar de todos”,
indicou o prefeito Thiago Silva.

“Diante de solicitações de mu-
nícipes marcamos esta conversa
para tratar de assuntos relaciona-
dos à segurança pública, à fiscali-
zação de trânsito e medidas para
evitar acidentes de trânsito com
vítimas”, destacou Pansonato.

Um dos resultados práticos do
encontro será o reforço na
fiscalização.“Com a participação da
Polícia Militar vamos intensificar
a fiscalização de trânsito, com foco
nas motocicletas e poluição sonora
como a provocada por veículos que
transitam com volume acima do
permitido pela legislação”, infor-
mou Reizer.

“Muitos cidadãos procuram a
Câmara e pedem uma ação de pre-
venção e orientação para evitar que
condutores de motos e bicicletas
motorizadas façam acrobacias e
coloquem em risco a segurança
deles e de outras pessoas, além da
poluição sonora provocada pela al-
teração nos escapamentos origi-
nais”, disse Du Sorocaba .

 O Código de Trânsito Brasi-
leiro prevê que conduzir veículo
com característica alterada, como
o escapamento, por exemplo, cons-
titui infração grave. A infração
pode render multa de R$ 195,23; 5

pontos na carteira e até retenção
do veículo. Usar no veículo equipa-
mento com som em volume ou fre-

qüência que não sejam autorizados
pelo Contran  é outra ação que
pode resultar em infração gra-

ve, multa e perda de pontos na
carteira  de  habilitação, medi-
das também previstas no CTB.

Vereador Du Sorocaba, Edivar Reizer, da Coordenadoria de Trânsito, prefeito Thiago
Silva e capitão Pansonato, da PM

Pedro Gil/Prefeitura de São Pedro
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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.

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.

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 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 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.

ADILTON  WILLIAM  CHIODI, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido
em  Piracicaba (3º Subdistrito), SP,  no  dia  onze  de  março  de  mil  novecentos
e  setenta  e  seis (11/03/1976),  residente  e  domiciliado  na  Rua  Alceste Zezza,
116, Recanto  das  Águas,  São  Pedro, SP, filho de JOSÉ ROBERTO CHIODI e de
CLARICE RITA DE AGUIAR CHIODI. VIVIANE   DE   FATIMA  ZANETTE,  estado  civil
divorciada,  profissão manicure,  nascida  em São Pedro, SP, no dia vinte e dois
de fevereiro  de  mil novecentos e oitenta e um (22/02/1981), residente e domici-
liada  na  Rua Alceste Zezza, 116, Recanto das Águas, São  Pedro,  SP,  filha  de
EURIDES ANTONIO ZANETTE e de ANGELA MARIA BRILIO ZANETTE.

HENRIQUE  ROBERTO  LEITE, estado civil divorciado, profissão advoga-
do, nascido  em  Rio  Claro, SP, no dia oito de novembro de mil novecentos
e  setenta e sete (08/11/1977), residente e domiciliado na Rua  João
Storani,  242, Altos do Botânico, São Pedro, SP, filho de SIDNEY ROBERTO
LEITE e de CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE. JANAINA   RIBEIRO   DA   SILVA,
estado  civil  divorciada,  profissão secretária,  nascida  em São Paulo
(10º Subdistrito - Belenzinho), SP, no dia nove de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e um (09/01/1981), residente e domiciliada na Rua João
Storani, 242, Altos do Botânico, São Pedro, SP, filha de EDSON RIBEIRO
DA SILVA e de NELI ANTUNES DA SILVA.

PAULUS  GERARDUS  PETRUS  GEURTS,  estado  civil divorciado, profis-
são consultor  de  relações  internacionais,  nascido  em  Geleen,  Países
Baixos, no dia trinta de abril de mil novecentos e  setenta (30/04/1970),
residente e domiciliado na Rua Ooststeeg, 85, 6708 AS, Wageningen -
Países Baixos, filho de HUBERTUS WILHELMUS LEONARDUS GEURTS e
de GERTRUDA GERARDA CATHARINA MONTFORTS. SUSY  RAMOS,
estado  civil  solteira,  profissão funcionária pública, nascida  em  Caçapa-
va, SP,  no  dia nove de novembro de mil novecentos  e  setenta e oito (09/
11/1978), residente e domiciliada na Rua  dos  Crisântemos,  71, Floresta
Escura, São Pedro, SP, filha de NILZA RAMOS.

GABRIEL  XAVIER  GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido  em  Diadema, SP,  no  dia  trinta  de  maio  de mil novecentos
e  noventa e sete (30/05/1997), residente e domiciliado na Rua  João
Teixeira da Frota, 1374, São Benedito, São Pedro, SP, filho de SEBASTIÃO
DE JESUS GONÇALVES e de SILVANA CANDIDA XAVIER GONÇALVES.
ANDREZA DE CAMARGO, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em  Piracicaba, SP, no dia dezessete de junho de mil novecentos  e
noventa e oito (17/06/1998), residente e domiciliada na Rua  João Teixeira
da Frota, 1374, São Benedito, São Pedro, SP, filha de ANTONIO CARLOS
DE CAMARGO e de EULALIA TELES CAMARGO.

MURILO  GERALDELI CARDOSO, estado civil solteiro, profissão assisten-
te de  manutenção, nascido em Barra Bonita, SP, no dia vinte e  um  de
janeiro  de  mil  novecentos e noventa e dois (21/01/1992), residente  e
domiciliado  na  Avenida  Madame  Estela  Azevedo, 1292, Ariston,  São
Pedro,  SP,  filho  de SILVIO CARDOSO e de APARECIDA GERALDELI
CARDOSO. DÉBORA  CRISTINA  OSELIERO,  estado  civil solteira, profis-
são médica, nascida  em  Jaú, SP, no  dia  trinta  e  um  de janeiro de mil
novecentos  e  noventa e dois (31/01/1992), residente e domiciliada na
Avenida  Madame  Estela  Azevedo, 1292, Ariston, São Pedro, SP,  filha  de
NEWTON  TADEU  OSELIERO  e  de SANDRA MARIA DOS SANTOS OSE-
LIERO.

MATHEUS   PERISSINOTTO   VALERIO,  estado  civil  solteiro,  profissão
estudante,  nascido  em  Piracicaba  (3º  Subdistrito), SP, no dia trinta de
novembro de mil novecentos e noventa e  quatro  (30/11/1994), residente
e domiciliado na Rua José Valverde, 145, Nova América, Piracicaba, SP,
filho de VALDIR ANTONIO VALERIO e de VÂNIA PERISSINOTTO VALERIO.
EVERLYSY DOS SANTOS MESSAS, estado civil solteira, profissão advo-
gada, nascida  em  São  Pedro, SP, no dia treze de abril de mil novecentos
e  noventa e sete (13/04/1997), residente e domiciliada na Rua  Jair
Olivieri,  72,  Jardim  Itaquerê, São Pedro, SP, filha de CARLOS ALBERTO
MESSAS e de SANDRA SILVANA DOS SANTOS MESSAS.

DOUGLAS  GOMES  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente
fiscal,  nascido  em  Cubatão, SP,  no  dia  vinte e seis de dezembro  de mil
novecentos e noventa e quatro (26/12/1994), residente e  domiciliado  na
Avenida Esplanada Cristo, 689, Novo Horizonte, São Pedro, SP, filho de
EZEQUIEL GOMES DA SILVA e de JAIDETE HENRIQUE DA SILVEIRA SILVA.
BEATRIZ  GALANTE  DE MORAES, estado civil solteira, profissão auxiliar
de escrevente, nascida em Itú, SP, no dia dezenove de março de mil
novecentos  e  noventa e oito (19/03/1998), residente e domiciliada na
Rua Angelo Palu, 91, Jardim Itália, São Pedro, SP, filha de EDSON LUIZ DE
MORAES e de CELIA REGINA GALANTE DE MORAES.

HANYEL  SCAGNOLATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de  caixa,  nascido em Amparo, SP, no dia sete de julho de dois mil
(07/07/2000),  residente  e  domiciliado na Rua Antonio Rota, 61, Residen-
cial  São  Pedro,  São  Pedro, SP, filho de RANDAL JULIANO DE SOUZA e
de MAISA APARECIDA SCAGNOLATO DE SOUZA.AMANDA  DUARTE
GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório,  nasci-
da  em  São  Pedro, SP, no dia quatorze de agosto de dois mil (14/08/2000),
residente e domiciliada na Rua Manoel Esteves, 51, Theodoro de Souza
Barros, São Pedro, SP, filha de GILSON GONÇALVES BATISTA e de JOSI-
LENE DUARTE GONÇALVES.

ADEMIR  SEPULVEDA,  estado  civil  solteiro,  profissão  cabeleireiro,
nascido  em  São  Pedro, SP, no dia quinze de outubro de mil novecentos
e sessenta e oito (15/10/1968), residente e domiciliado na Travessa  Age-
nor  Gomes  de  Oliveira,  71,  Colinas de São Pedro, São Pedro, SP, filho
de GREGORIO SEPULVEDA e de TACILIA LEONEL SEPULVEDA. TERESA
AMALIA ZAGHETTE, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida
em  São  Pedro,  SP, no dia seis de agosto de mil novecentos  e  sessenta
e quatro (06/08/1964), residente e domiciliada na  Travessa  Agenor
Gomes de Oliveira, 71, Colinas de São Pedro, São Pedro, SP,  filha  de
PEDRO IRINEU ZAGHETTE e de JANDIRA APARECIDA ZAGHETTE.

ÁLAN  APARECIDO  FRANCOR  DE  LIMA,  estado  civil solteiro, profissão
operador  de  motosserra,  nascido  em São Pedro, SP, no dia vinte  e
quatro  de  fevereiro  de dois mil (24/02/2000), residente e domiciliado  na
Rua  Luiz  Brilho, 59, Residencial São Francisco, São Pedro, SP, filho de
JOÃO MARIA DE LIMA e de FÁTIMA DE JESUS MAIA FRANCOR DE LIMA.
GISELE  RODRIGUES PINTO, estado civil solteira, profissão operadora de
caixa,  nascida  em  Itamaraju, BA, no dia vinte e quatro de junho  de  dois
mil e um (24/06/2001), residente e domiciliada na Rua Luiz  Brilho,  59,
Residencial  São  Pedro, São Pedro, SP, filha  de  CLAUDIO  ROBERTO
BISPO  PINTO  e  de  MARCIA  DE  OLIVEIRA RODRIGUES.

LEANDRO  PERISATTO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido  em  São  Paulo (9º Subdistrito - Vila Mariana), SP,  no  dia  quatro de
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (04/10/1984), residente e
domiciliado na Rua  São  Francisco,  1062,  Vila  Angelina, São Pedro, SP,
filho de SERGIO PERISATTO e de TEREZINHA RAMOS DOS SANTOS.
MÁRCIA  MAZZINI,  estado civil divorciada, profissão advogada, nascida
em  São  Paulo  (26º  Subdistrito  -  Vila  Prudente),   SP, no dia vinte e três
de novembro de mil   novecentos   e   setenta  e  quatro  (23/11/1974),
residente  e
domiciliada  na Rua São Francisco, 1062, Vila Angelina, São Pedro, SP,
filha de PEDRO MAZZINI FILHO e de MARINA TEIXEIRA MAZZINI.

Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel Carreta,
nº 704, Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19)

3481.5310 - WhatsApp +55 19 3481-5310
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Coordenadoria do Meio Ambiente
continua com limpeza em terrenos
Ação faz parte da campanha "Terreno Limpo"; falta de limpeza pode
gerar sanções; há um cronograma para percorrer toda área urbana

Divulgação

Para manter a qualidade de
vida da população, mitigar as
experiências negativas com ani-
mais peçonhentos e minimizar
os casos de doenças causadas
por vetores proliferados pelo
acúmulo de resíduos em terre-
nos baldios ou abandonados,a
Prefeitura de São Pedro, por
meio das Coordenadorias de
Meio Ambiente e de Serviços
Públicos, continua a limpeza
dos lotes cuja regularização não
foi efetuada após notificação.

Assim como realizado no pri-
meiro semestre, os departamen-
tos fizeram um cronograma
para percorrer toda a cidade,
providenciando o corte de mato
com altura superior a 50 centí-
metros e remoção de entulhos.

"A campanha Terreno Lim-
po cumpre um papel fundamen-
tal para a garantia da saúde e
bem estar dos nossos muníci-
pes. Contamos com o apoio dos
proprietários para a manuten-
ção das boas condições de seus
lotes, e com a conscientização de
todos os são-pedrenses, para
que não descartem nenhum tipo
de resíduo em terrenos baldios",
disse o coordenador de Meio
Ambiente Rogério Bosqueiro Jr.

NOTIFICAÇÕES - Para
lembrar os munícipes do dever
de fazer a limpeza dos terrenos,
a Prefeitura realiza todos os
anos publicações com notifica-
ções na Imprensa Oficial do
município. A relação completa
pode ser conferida a partir da

página 8 em  https://
www.saopedro.sp.gov.br/spe-
dro-285web-pdf

De acordo com a Lei Comple-
mentar Municipal nº 78/2012 (Có-
digo de Postura), artigos 32 ao 37,
caso o proprietário não providen-
cie o serviço, a Prefeitura fará a efe-
tivação da limpeza e lançará a co-
brança de acordo com a metragem
do imóvel acrescido de 30% a títu-
lo de despesa administrativa. No
caso de terrenos murados, sem
acesso ao maquinário, o responsá-

vel estará sujeito a multa poden-
do ser autuado após 20 dias
decorridos da primeira notificação.

"O cuidado com os terrenos
deve ser ato de responsabilidade co-
letiva com a saúde. Não queremos
que nossos munícipes tenham o
desagrado de receber multas ou
cobranças de taxas pelo não cum-
primento das leis municipais",
completou Paulo Marchese, co-
laborador da Coordenadoria de
Meio Ambiente e responsável
pelas vistorias nos terrenos.

Ação faz parte da campanha "Terreno Limpo"
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Saúde fará
exames para
a saúde do
homem
nas UBSs

A Secretaria de Saúde e De-
senvolvimento Social de São Pedro
fará, de 16 a 19 de novembro, cole-
tas de exames relacionados à saú-
de do homem. A ação faz parte das
atividades do Novembro Azul, mês
dedicado à prevenção do câncer de
próstata, tipo de câncer mais fre-
qüente em homens do Brasil, de-
pois do câncer de pele.

As coletas serão realizadas
nas Unidades Básicas de Saúde
e os exames realizados são PSA,
hemograma, sódio, potássio,
ureia, creatina, urina, coleste-
rol, triglicerídeos e glicose.

PREVENÇÃO - Adotar prá-
ticas como alimentação saudável,
manter o peso corporal adequa-
do, praticar atividade física, não
fumar e evitar o consumo de
bebidas alcoólicas diminui o risco
de várias doenças, inclusive o cân-
cer. Os exames devem ser feitos
mesmo sem sintomas, já que po-
dem ajudar a identificar o cân-
cer de próstata logo no início da
doença e aumentar a chance de
sucesso no tratamento.
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Plano de ações vai 'turbinar' investimentos na área

O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) conheceu mais sobre o plano de ações

Divulgação

O prefeito João Victor Barboza (Cidadania), que pôde conhecer mais sobre o plano de ações
A educação de Águas de São

Pedro sempre manteve um ní-
vel de excelência. Tida como re-
ferência na região, o setor deve
ganhar mais aportes e investi-
mentos do governo estadual nos
próximos meses. Um decreto
assinado pelo governador em
exercício, Carlão Pignatari, e o
secretário estadual de Educa-
ção, Rossieli Soares, permitiu a
criação do Plano de Ações Inte-
gradas do Estado de São Paulo
- PAINSP (Lei nº 17.414, de 23
de setembro de 2021).

O dirigente regional de en-
sino, Fábio Negreiros, apresen-
tou o PAINSP aos municípios
paulistas e detalhou o novo for-
mato dos convênios, bem como
as ações serão executadas e
quais melhorias podem ser ab-
sorvidas pelas prefeituras.

"O projeto que chamamos
de PAINSP, que vai permitir o
trâmite de fundos para a edu-
cação. Agora o recurso para cre-
ches ou escolas, por exemplo,

não virá mais na modalidade de
convênio, onde já tivemos al-
guns problemas e dificuldades,
ele vem através de uma legisla-
ção muito mais moderna", ex-
plicou Rossieli Soares.

O prefeito João Victor Bar-
boza (Cidadania), que pôde co-
nhecer mais sobre o plano de
ações, elogiou a medida e disse
que a educação de Águas de São
Pedro deve ganhar e muito com
o novo formato.

"O primeiro quesito que
será aberto é o de infraestrutu-
ra física. Temos projetos de am-
pliação e unificação de unida-
des de ensino, retomando a
ideia do "Núcleo Educacional" ,
e tenho certeza que muita coisa
boa vai acontecer agora que o
governo estadual lançou este
programa", afirmou.

Na prática, os trâmites para
formalização de Termos de Com-
promisso serão totalmente infor-
matizados, fornecendo transparên-
cia e celeridade ao processo. Os

municípios que desejarem partici-
par do PAINSP poderão manifes-
tar o interesse e aderir ao Plano
através do Sistema Demandas do
Programa SP Sem Papel.

A adesão será feita por ei-
xos do programa, que irão ofe-
recer: materiais didáticos, peda-
gógicos, tecnologias educacio-
nais  e  educação inclusiva;
transporte escolar; alimentação
escolar; formação e valorização
de profissionais; infraestrutu-
ra física; equipamentos; gestão
pedagógica, avaliação educaci-
onal e estratégia de aprendiza-
gem para alunos com altas ha-
bilidades, superdotados e com
necessidades especiais.

O primeiro eixo do PAINSP
a ser disponibilizado no siste-
ma para cadastro de ações será
o de infraestrutura física, que
conterá ações como: ampliação
de escolas e creches, construção
de escolas e creches, cobertura
de quadras, elétrica para clima-
tização de escolas e creches.
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Boulevard vai ganhar estrutura
metálica para decoração de eventos

Para montar a estrutura, a prefeitura conta com a parceria
da WAM Brasil, Thermas Water Park e ABL Prime

Divu lgação

O Boulevard de Águas de
São Pedro vai ganhar um pre-
sente para os próximos eventos
importantes que acontecerão na
estância. A prefeitura, por meio
da Secretaria de Turismo, acer-
tou a instalação de uma estru-
tura metálica que será usada
para decoração de eventos e
datas do calendário anual.

O 'corredor' terá 140 metros
de comprimento, 4,5 metros de
altura e 5,0 de largura. O pri-
meiro teste será já no Natal. "A
estrutura metálica será manti-
da para outras datas comemo-
rativas. Já fizemos uma proje-
ção e tem tudo para ser um es-
petáculo à parte na decoração.
O Natal será um grande teste e
esperamos que os moradores e
turistas gostem do que irão
ver", disse o prefeito João Vic-
tor Barboza (Cidadania). Para

montar a estrutura no Boule-
vard, a prefeitura está contando
com a parceria da WAM Brasil,

Thermas Water Park e ABL Prime.
Serão investidos aproximadamen-
te R$ 100 mil no espaço.
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Acesso para Torrinha na SP 225 será
fechado para obras nesta quinta-feira

A alça de acesso para Tor-
rinha, localizada na altura do
km 126 da SP 225 - Rodovia En-
genheiro Paulo Nilo Romano,
sentido oeste, ficará interdita-
da das 8h às 17h da desta quin-
ta-feira (11) para obras de me-
lhorias do pavimento. O serviço
será executado por equipes da
Eixo SP Concessionária de Ro-
dovias, responsável pelo trecho.

 A alça faz a ligação entre a
SP 225 e a SP 197 - Rodovia
Doutor Américo Piva, que dá
acesso a Torrinha. A alternati-
va para os motoristas que pre-
cisarem seguir em direção ao
município é fazer o retorno no
dispositivo seguinte, na altura
do km 130 da SP 225, na entra-
da de Brotas.

O local estará devidamente si-
nalizado e monitorado pelas equi-
pes da concessionária. A recomen-

Serviços serão realizados nesta quinta-feira e motoristas
deverão seguir rota alternativa

 Divulgação

dação é que os usuários mante-
nham atenção e respeitem a sinali-
zação das obras. Em caso de chu-
vas, os trabalhos poderão ser re-
programados. Esta  e  outras
obras realizadas pela Eixo SP

possuem alinhamento com o
cronograma da Artesp - AR-
TESP - Agência Reguladora
de Transportes do Estado de
São Paulo e possui apoio do
policiamento rodoviário.
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Águas sedia 17ª edição do Torneio da Amizade de Voleibol
Os jogos acontecem desde 11 e até 15 de novembro e a expectativa é que mais de 900 atletas participem da competição

Um dos principais eventos do
calendário turístico de Águas de
São Pedro,a 17ª edição do Torneio
da Amizade de Voleibol Máster
Internacionalpromete agitar a
estância durante os quatro dias
de evento. Os jogosacontecerão
entre os dias 11 e 15 de novem-
bro e a expectativa é que maisde
900 atletas, de 33 a 78 anos, par-
ticipem da competição.

Este é, também, o maior even-
to de voleibol máster da América
Latina e érealizado desde 2004 no
mês de julho - a mudança de data
ocorre este anopor conta da pan-
demia. A organização fica por con-
ta da LF & Sports na pessoa do pro-
fessor Lourival Faria e também em
parceria com a Adrenacity. A Pre-
feitura de Águas de São Pedro,

por meio da Secretaria do Tu-
rismo e Coordenadoria de Espor-
tes, apoia e dá suporte ao tor-
neio com a cessãodas quadras e
também com todo apoio logísti-
co dos jogos. Vale ressaltarque
todas medidas de segurança fo-
ram tomadas, com destaque pa-
raobrigatoriedade de vacina
contra o coronavírus para todas
as atletas,técnicos e acompa-
nhantes (1ª e 2ª dose).

"Todos os anos a cidade lota e
os jogos trazem um clima de
festa,descontração e muita alegria
para Águas de São Pedro. Mesmo
sendorealizado em novembro por
conta da pandemia, não temos
dúvida de queserá um sucesso e
dá um recado claro que, final-
mente, nossas vidas estãovol-

tando ao normal e é preciso re-
tomar o calendário de eventos
efomentar o turismo na nossa
estância", disse o prefeito João
VictorBarboza (Cidadania).

Serão mais de 900 atletas de
seis estados: São Paulo, Minas
Gerais,Goiás, Ceará, Santa Catari-
na e Paraná. As 68 equipes vão
disputar jogosem sete categorias
diferentes. As partidas serão sem-
pre a partir das 8h,no Centro de
Convenções e no Ginásio de Espor-
tes, com entrada gratuita.

"O torneio é uma referência
internacional no meio esportivo e
Águas deSão Pedro é sempre
uma ótima anfitriã. A organiza-
ção convida a todosmoradores da
cidade e região para prestigiar",
completou professor Lourival.

Os jogosacontecerão entre os dias 11 e 15 de novembro e a expectativa é que maisde 900 atletas

20222022202220222022
Rede Municipal inicia processo de rematrícula

Municipal de Ensino de Águas
de São Pedro inicia os procedimen-
tos de rematrícula. Os pais ou res-
ponsáveis devem procurar a uni-
dade escolar do aluno munidos dos
seguintes documentos: comprovante
de residência atualizado; carteira de
vacinação completa e atualizada (in-
cluindo a vacina contra Covid 19
para os alunos acima de 12 anos);
RG e CPF, caso não tenha forneci-
do para a unidade escolar. A re-
matrícula para o Berçário, Mater-
nal e Pré-Escola acontece na EMEI
"Vida", na rua Dr. Odair Branco
Poletti s/n, de 22 a 30 de novem-
bro, das 8h às 16h. Do 1° ao 9°
ano, na EMEF Maria Luiza Forna-
sier Franzin - Unidade II- Rua San-
tina, na rua Martello Matarazzo 15,
Jardim Porangaba, de 16 a 30 de
novembro, das 8h às 16h.

Pais e responsáveis deve ficar atentos as datas para rematrícula
para ano letivo de 2022
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Bebel e Nelinho Noronha saúdam os participantes
A deputada estadual Profes-

sora Bebel e o vereador Nelinho No-
ronha, ambos do Partido dos Tra-
balhadores, estão saudando todas
as jogadoras e comissões técnicas
participantes dos jogos máster de
vôlei feminino, que acontecem na
Estância de Águas de São Pedro.
Trata-se do XVII Torneio da Ami-
zade - Voleibol Máster Internacio-
nal de Águas de São Pedro, evento
que teve início na última quinta-feira,
11 de novembro, e prosseguirá até este
a próxima segunda-feira, 15 de no-
vembro. "A vinda dessas atletas e
demais integrantes das equipes
para Águas de São Pedro contri-
bui, e muito, para movimentar a
cidade e o comércio", enfatizam a
deputada e o vereador Nelinho.

Tanto Bebel como Nelinho dão
às boas-vindas aos participantes e
ressaltam que os principais objeti-
vos deste grande evento, que reú-
nem atletas a partir dos 35 anos,
são a inclusão social através da
prática sadia do esporte, o lazer e a
integração entre os participantes,
além de proporcionar e incentivar
a prática do voleibol entre atletas
de diversas partes do Estado de São
Paulo. "Sem dúvida, este tradicio-
nal evento só contribui para forta-
lecer os laços de amizades através
da convivência, na busca por uma
melhor qualidade de vida, e tam-
bém proporciona uma grande ale-
gria para todos os moradores e vi-
sitantes do município", enfatizam.

Atletas participantes dos XVII Torneio da Amizade - Voleibol
Máster Internacional de Águas de São Pedro

A deputada Professora Bebel e o vereador Nelinho Noronha ressaltam
a importância dos jogos e a confraternização dos participantes

Divu lgação


