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ÁGUAS REALIZA MAIS UMA
EDIÇÃO DO SONHO DE MENINA
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Prefeitura paga R$ 5,3 mi em
salários e benefícios neste mês

Recursos vão garantir movimentação
na economia local, com benefícios para
comércio e prestação de serviços; "gestão
fiscal", destaca o prefeito Thiago Silva

Divu lgação

Pagamentos feitos pela Pre-
feitura de São Pedro em dezem-
bro a aproximadamente 1.000
servidores municipais vão ga-
rantir a injeção de R$ 5,3 mi-
lhões na economia. Os valores
referem-se aos pagamentos de
salários de novembro e dezem-

bro, cartão-alimentação, segun-
da parcela do 13º salário e féri-
as agendadas para janeiro. Para
o prefeito Thiago Silva, os pa-
gamentos feitos antecipadamente
são resultado de gestão fiscal,
apesar das dificuldades impos-
tas pela pandemia. A3

Para o prefeito Thiago Silva, "é a gestão fiscal"

Bebel recorre
ao STF contra
despejo de mais
de 450 famílias

Após visitar o assentamento
"Marielle Vive", as margens da Es-
trada do Jequetiba, na cidade de
Valinhos, onde vive cerca de 450
famílias, num total de mais de duas
mil pessoas, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), líder da ban-
cada do PT na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, deci-
diu recorrer ao STJ (Superior Tri-

bunal de Justiça de São Paulo) e ao
STF (Superior Tribunal Federal)
contra o despejo das famílias as-
sentadas. A deputada estará recor-
rendo porque há decisão liminar
do STF proibindo decisões que re-
sultem em reintegração de posse
até o dia três de dezembro deste
ano, o que não foi respeitado
pela 37ª Câmara do STJ. A9

São Pedro não terá
Carnaval em 2022

A Prefeitura de São Pedro de-
cidiu cancelar a programação ofi-
cial do Carnaval 2022. A medida
foi tomada como precaução ao ris-
co de um eventual agravamento da
pandemia de Covid-19 no início do

próximo ano devido a novas vari-
antes do coronavírus identificadas.
Um dos eventos mais tradicionais
de São Pedro, o Carnaval costuma
reunir grande público nas imedia-
ções da praça Gustavo Teixeira. A8

Bebel, em Valinhos, na defesa de mais de 450 famílias

Divu lgação
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A Grande Ruptura
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A ciência e a astrologia para o momento atual
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O nervo da guerra

João  Ribeiro
Junior

Como se sabe, du-
rante séculos a Bíblia
(contos, mitos, lendas
e até romance) foram
suprimidas ou alteradas com acrésci-
mos ou mudança de sentido por rabi-
nos, sacerdotes católicos e ministros
do Evangelho (pastores protestantes),
que não se sentiam à vontade com a
franqueza com que os narradores bí-
blicos falavam da conduta humana
sexual ou não. Por vezes, os instru-
mentos de censura foram sutis e até
mesmo tortuosos talvez, e é por isso
que até frequentadores constantes de
igrejas e sinagogas e seitas talvez não
saibam que estas histórias, francas e
desabridas como são, se encontram
no texto original da Bíblia. Em certas
épocas e locais, algumas das histórias
mais escabrosas da Bíblia foram sim-
plesmente banidas. No Judaísmo, por
exemplo, o ritual da oração consiste
na leitura pública da Torá, isto é, dos
cinco primeiros livros da Bíblia hebrai-
ca e de passagens selecionadas de ou-
tros livros da mesma Bíblia. Uma vez
que a congregação judaica típica não
estava (e não está) familiarizada com
o hebraico antigo no qual a Bíblia foi
escrita, o texto foi traduzido da lín-
gua falada pelo povo judeu fora da
Terra Santa. Principalmente, o ara-
maico. A Tora é lida em voz alta a
congregação, palavra por palavra,
num ciclo que dura um ano inteiro e
que depois é reiniciado, mas há muito
tempo, os rabinos estabeleceram re-
gras severas expressamente destina-
das a evitar que os frequentadores das
sinagogas ouvissem ou compreendes-
sem certas passagens da Escritura
Sagrada.Por exemplo, as autoridades
rabínicas decretaram que a história
da sedução de Bilá, concubina de Jacó,
por seu primogênito Rubem
(GEN.35:22), e o franco relato do de-
sejo do rei Davi por Batsabé (2 Sam.11)
- história que une voyeurismo, sedu-
ção, adultério, um filho bastardo e o
assassinato de um soldado leal e he-
roico por meios vis e covardes, podi-
am ser lidos em voz alta na sinagoga
no original hebraico, mas não tradu-
zidos do hebraico por uma língua que
a congregação entendesse melhor.  E
algumas histórias, inclusive por exem-
plo, a violação de Tamar, filha do rei
Davi, por seu meio irmão, cego de de-
sejo (2 Sam.13 eram tão embaraçosas
para os rabinos, que não deveriam
ser lidas em voz alta nem traduzidas
do hebraico em estavam escritas no
Torá.  No século XVIII, um bispo in-
glês chamado Proteus compôs um "ín-
dice" da Bíblia destinado a identificar
exatamente as passagens que o eclesi-

José Renato Nalini

Não é fácil diagnosticar o pre-
sente. Imersos num complexo vór-
tice de fenômenos, o ser humano
sequer tem noção de como a poste-
ridade batizará a época em que vi-
veu. A experiência existencial é bre-
ve. Algumas décadas e pronto. Os
viventes do Renascimento não ti-
nham ideia de como seria chama-
da a sua era. Menos ainda os hu-
manos do que hoje se convencio-
nou chamar de Idade Média.

Tenho, pessoalmente, a sim-
plória impressão de que daqui a
duzentos anos as primeiras déca-
das do ano dois mil da era Cristã
serão chamadas de "A Grande
Ruptura". Este é também o nome
de um livro que Ronaldo Lemos pu-
blicará no ano que vem. Ele parte da
ideia de que tudo o que era parâmetro
referencial em nossa história - teo-
rias, filosofias, obras de arte, livros,
cinema, fotos e música - perdeu essa
categoria e só serve para provocar
emoções. O emocional é que predo-
mina hoje. Isso é detectado pelas
redes sociais, que nos conhecem
muito melhor do que nós mesmos
e conseguem provocar reações que
não poderíamos imaginar.

Para o fundador do ITS - Ins-
tituto Tecnologia e Sociedade, nin-
guém melhor do que o Tik-Tok se
apropriou dessa habilidade de ana-
lisar preferências inconscientes.
Mas também o Spotify, que ele con-

Aldo Nunes

Já escrevi que a astronomia
é filha da astrologia e, por con-
seguinte, ambas são parceiras
da ciência, que aprendi nos
meus estudos esotéricos e que,
ultimamente, tem-me dado âni-
mo para me safar com menos
desgastes desse momento pelo
qual passamos. Os polos que di-
videm a Terra em dois hemisfé-
rios - o do norte e do sul - que
tão bem os determina o apare-
lho antiquíssimo denominado
"bússola" e daí nos é possível
melhor entender o que é hemis-
fério norte e hemisfério sul: o
hemisfério norte é aquele que
está acima da linha do equador
e o sul é aquele que está abaixo;
tendo sobre às mãos o globo ter-
restre o identificamos como uma

A social-democracia rachada
O gesto deO gesto deO gesto deO gesto deO gesto de
Geraldo AlckminGeraldo AlckminGeraldo AlckminGeraldo AlckminGeraldo Alckmin
parece um trocoparece um trocoparece um trocoparece um trocoparece um troco
com juros ecom juros ecom juros ecom juros ecom juros e
correçãocorreçãocorreçãocorreçãocorreção
monetária pelamonetária pelamonetária pelamonetária pelamonetária pela
maneira commaneira commaneira commaneira commaneira com
que foi tratadoque foi tratadoque foi tratadoque foi tratadoque foi tratado

Gaudêncio Torquato

O partido que desfralda a
bandeira da socialdemocracia e
adota um tucano como símbolo,
o PSDB, está em frangalhos.
Quando foi criado em 1988 era
a esperança de o país pela trilha
de uma nova política, ampara-
da no conceito do Estado com-
prometido com o bem estar so-
cial e aberto aos investimentos
privados. As prévias a que o par-
tido se submete para escolha de
seu candidato à presidência, em
2022, que deveria ser um exem-
plo de democracia partidária,
tornaram-se uma dor de cabeça
por falha grave no sistema
contratado para operar o voto ele-
trônico. O PSDB encontra-se em um
beco sem saída: seja qual for o ven-
cedor, o partido estará rachado.

Não adianta alguns tentarem
apagar o fogo. As alas em querela -
comandadas pelos governadores de
São Paulo e do Rio Grande do Sul,
João Doria e Eduardo Leite - to-
cam fogo na floresta tucana e será
difícil chegar-se a um ponto de
união. Para complicar, um quadro
histórico da sigla, Geraldo Alckmin,
está prestes a migrar para outra
entidade.  O gesto parece um troco
com juros e correção monetária pela
maneira com que foi tratado. Ape-
sar de acenos públicos de integra-
ção de propósitos, explicitados por
seus comandantes, os grupos evi-
denciam forte cisão. O partido da
social-democracia parece perdido.

O fato é que a crise vem de lon-
ge. É o tropeço vivido pelos sociais-
democratas, que atravessam um
escuro corredor, seja por falta de
lideranças, seja por obsolescência de
discurso, desmotivação do eleitora-
do e desunião de núcleos.

sidera a platafor-
ma de música
mais popular no
Ocidente. Essa
empresa obteve
neste ano, uma
patente do proces-
so de análise das
emoções do usuá-
rio e do seu ambiente para que pos-
sa, de maneira estratégica, reco-
mendar o que ele deve ouvir em
seguida. Mais do que experiência e
gostos acumulados, o que interes-
sa é sua emoção. Consegue detec-
tar seus traumas, suas angústias
e preocupações e sugere músicas
adequadas a esse flash emocional.

A Grande Ruptura, para Ro-
naldo Lemos, é a cultura da ansie-
dade. Não se pretende informar,
mas modular experiências imedi-
atas, especialmente estados emo-
cionais. Não há conteúdo, senão
flechas certeiras, que atingem o
alvo. O destinatário não se dá con-
ta disso. Contribui com o engaja-
mento, que faz a fortuna de influ-
encers convertidos em celebrida-
des e com milhões de seguidores.

É um período surreal, em
que a emoção faz as escolhas.
Mais do que isso, a perturba-
ção emocional causada pelas
brevíssimas e contundentes
mensagens impõe as opções.

Como acreditar que essa mul-
tidão teleguiada pelas redes soci-
ais, manipulada e suscetível de

mudar de opinião como se muda
de roupa, venha a se conscientizar
dos riscos de uma péssima escolha
nas eleições de 2022?

Compreendo a tese de Ronal-
do Lemos, a quem admiro. Mas,
para mim, a "Grande Ruptura" tem
a ver com os valores. A falta de
educação de qualidade não prepa-
rou a população para efetivamente
influenciar a gestão da coisa públi-
ca. Todo ocupante de cargo públi-
co eletivo se considera alvo de re-
verências, homenagens, culto à per-
sonalidade e nunca se coloca na
posição de "servidor". E não há
qualquer exercente de função esta-
tal que não seja "servidor". Vive
para servir. Está a serviço do povo,
o único titular daquele atributo que
foi extremamente relativizado, mas
persiste no pacto fundante - todo o
poder emana do povo -e também
subsiste no discurso. Principalmen-
te quando ele se faz de forma tam-
bém emocional, para despertar os
brios dos patriotas feridos quando
estrangeiros criticam nossos des-
mandos em relação à natureza.  A

Grande Ruptura significa o rompi-
mento das comportas do comedi-
mento, da sensatez, da racionali-
dade. Por essas fendas que logo se
alargaram, foi-se embora a com-
postura, a responsabilidade, a pro-
bidade, a observância das regras
mais elementares do convívio.

Quem é que se aventuraria a
dizer que a seriedade teria a míni-
ma chance de obter espaço nas pla-
taformas que hoje ordenam o com-
portamento dos milhões de seres
dependentes da internet? Num
Brasil periférico e que perde colo-
cações no concerto das nações civi-
lizadas, já existem mais de trezen-
tos milhões de mobiles. Crian-
ças, idosos, moradores de rua,
manuseiam com desenvoltura
seus celulares. Uma interrupção
no Facebook foi causa de verda-
deira comoção nacional.

Como é que a inteligência
brasileira, tão enclausurada e res-
trita à pregação para convertidos,
como é que a Academia e os
fragmentos de lucidez restantes
poderão se opor a essa avalanche
demolidora da Grande Ruptura?

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo

 Imaginava-
se que outras re-
giões pudessem
ser contrapeso à
força do partido
em São Paulo,
onde os tucanos
têm alcançado
boas vitórias ao longo do tempo. O
PSDB, porém, não conseguiu equa-
lizar as densidades eleitorais e a
"paulistização" tucana virou
marca. Ademais, pesa sobre a si-
gla a insinuação de ter muito caci-
que e pouco índio. E que se distan-
ciou das bases.

Fortes classes médias, as mais
poderosas entidades e os contin-
gentes laborais que vivem em São
Paulo se ressentem da falta de um
discurso consentâneo com suas
expectativas. Que fonte categoriza-
da pode exprimir algo e merecer
respeito? Fernando Henrique, sem
dúvida. Mas bate bumbo sozinho.
Afinal, qual é a mensagem do
PSDB? Ou está ele engolfado pela
onda que afoga os partidos social-
democratas em todo o mundo?

Ao ser concebida, a social-de-
mocracia brandia como escopo o
estabelecimento do Estado de bem-
estar social (baseado na universa-
lização dos direitos sociais e labo-
rais e financiado com políticas fis-
cais progressistas) e o aumento da
capacidade aquisitiva da popula-
ção. Essa meta tinha como ala-
vanca o aumento dos rendi-
mentos do trabalho e a inter-
venção do Estado nas frentes
de gastos e regulação de ativi-
dades-chave para a expansão
econômica.

A partir dos anos 70, os parti-
dos socialdemocratas passaram a
incorporar princípios neoliberais e
estes impregnaram a ideologia do-

minante da União Europeia. Por-
tanto, a doutrina socialdemocrata
ganhou novos contornos na estei-
ra da globalização. As siglas mu-
daram, transformando suas bases
eleitorais (categorias trabalhado-
ras) em classes médias, mais con-
servadoras e com maior acesso ao
capital financeiro. Os ex-primeiros
ministros Tony Blair, na Inglater-
ra, Gerhard Schröeder e Angela
Merkel, na Alemanha, além de Za-
patero, na Espanha, e outros de-
ram efetiva contribuição para mol-
dar a socialdemocracia com a sol-
da neoliberal. O Brasil ingressou
na rota. O ideário dos partidos
de esquerda arquivou os velhos
jargões da sociedade de explo-
ração capitalista, como Estado

burguês, classe dominante, sub-
missão a interesses do capital fi-
nanceiro. Hoje, as teias sociais es-
tão sendo bem costuradas, progra-
mas de distribuição de renda pas-
saram a frequentar a mesa de todos
os núcleos, a ideia de extinguir a misé-
ria continua acesa, e a receita do "velho
socialismo" aparece de forma esporá-
dica e sujeita a apupos. Se o PSDB se ressen-
te da ausência de discurso, é por-
que seu tradicional menu tem sido
repartido por outros comensais.

A crise que consome o partido
pega, de um modo geral, os entes
políticos nacionais. Os grupamen-
tos parlamentares padecem a sín-
drome da "atração fatal", impulsi-
onada pelas "tetas do Estado". Que
secam a olhos vistos com a econo-
mia em baixa, camadas sociais per-
didas no meio do desemprego, or-
çamentos estourados e polarização
política. Que tristeza!

_______

Gaudêncio Torquato, jor-
nalista, escritor, profes-
sor titular da USP, consultor
po l í t ico  Twitter@ gau-
dtorquato; B l o g
www.observatoriopolitico.org

ástico considerava impróprias ao lei-
tor leigo. Então, o bispo usou uma es-
trela para marcar as palavras de Je-
sus e as partes, e os números para
designar outros capítulos e versículos
aprovados das Escrituras Sagradas.
Qualquer passagem da Bíblia não
marcada por um desses símbolos era
visto pelo Proteus como terra proibi-
da para o leitor comum da Bíblia. E ele
considerou quase a metade daBíbli-
aHebraica (Velho Testamento e parte
do Novo Testamento) "quente
demais"para serem lidos e meditados).
Naturalmente, o chamado "Índice de
Proteus", usado para o fim exposto,
tornara-se um instrumento ideal para
o leitor curioso da Bíblia que procu-
rasse precisamente as histórias que o
bispo pretendia proibir. Hoje, há mui-
tos fundamentalistas que receando
que seus filhos leiam, o que não deve-
riam ler, fazem expurgos linguagem
sagrada da Bíblia, principalmente, do
Velho Testamento, foi traduzida às
vezes mudando o sentido da frase.
Alguns até acrescentam umaprofu-
são de notas e comentários, justifican-
do-os. Por volta de150-200 a.C., a
Bíblia foi traduzida para o grego e
outras línguas: "A Septuaginta" é
considerada a primeira e mais
completa tradução da Bíblia. Em
500-1000, o Bíblia grega foi tra-
duzido para o latim por São Jerô-
nimo. E a partir daí em todas as
outras línguas, com o mesmo vício-
de alterar aquilo que não é moral ou
pornográfico no sentido moderno.

As passagens do contexto bí-
blico, procurando ampliar a cons-
ciência do leitor no que se refere à
diferença entre ética e moralidade,
procuram esconder completamen-
te suas histórias. E assim, aqueles
que sentem constrangidos procu-
ramocultar a linguagem franca do
texto hebraico original sob a capa dos
eufemismos vagos, interpretações im-
prováveis ou erros de tradução, ou tra-
dução proposital que não fazem
parte do contexto histórico bíblico.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente de
Direito Constitucional e
de História, doutor Edu-
cação, mestre em Filoso-
fia (Unicamp)

"Senhores,"Senhores,"Senhores,"Senhores,"Senhores,
somossomossomossomossomos
governados pelagovernados pelagovernados pelagovernados pelagovernados pela
infecção"(Ruiinfecção"(Ruiinfecção"(Ruiinfecção"(Ruiinfecção"(Rui
Barbosa)Barbosa)Barbosa)Barbosa)Barbosa)

Almir
Pazzianotto

Pinto

Acredito que
as eleições de 2022
serão as mais acir-
radas desde 1989, quando Fernando
Collor suplantou 24 candidatos no pri-
meiro turno, alguns de peso como Ulys-
ses Guimarães, Luís Inácio Lula da Sil-
va, Aureliano Chaves, Leonel Brizola,
para, na segunda rodada de votação,
derrotar Lula por larga margem de votos.

Para a presidência da Repú-
blica não existem eleições fáceis, O
prêmio ao vencedor será tão subs-
tancioso quanto a crise que herda-
rá. Assumirá o comando de país
dividido por paixões políticas, ri-
validades pessoais, obstáculos eco-
nômicos, descrédito internacional,
conflitos sociais, gigantesco desem-
prego e enorme abatimento moral.

Apesar da importância da dispu-
ta, cujos resultados definirão os desti-
nos do País, parcela considerável da
população com direito a voto perma-
nece distante, calada, absorvida pelos
problemas do dia a dia. O presidente
Bolsonaro renegou a promessa feita em
campanha de não tentar a reeleição.
Promessa de candidato, entretanto, só
compromete a quem escuta. Lançou-
se na campanha no primeiro ano do
mandato fazendo da reeleição a preo-
cupação dominante dos últimos dois
anos,  A força de Jair Bolsonaro re-
side na debilidade das oposições.

O PSDB, outrora a esperança
de renovação e de modernização
das práticas políticas, começou a
definhar a partir do segundo man-
dato do presidente Fernando Hen-
rique, assim como o PMDB entrou
em queda livre com o Plano Cruza-
do II e o PT após a vitória de Dilma
Roussef. Estarei enganado?

O MDB é a sombra do que foi o
PMDB em 1985/1986, com a vitória de
Tancredo Neves-José Sarney no Colé-
gio Eleitoral. O PT vive na dependência
de Lula e o PSDB de Fernando Henri-
que Cardoso. Ao PT resta algo do capi-
tal político acumulado nos doze anos
que esteve tranquilo no poder. Patri-
mônio que se esvai à medida em que o
tempo passa, a idade do candidato
pesa, o discurso se torna repetitivo e
começa a enfadar.

Ser apolítico (expressão dicionari-
zada) é uma espécie doença, de religião
ou mero pretexto para quem não dese-
ja se envolver. O alistamento eleitoral e
o voto não resultam de decisões espon-
tâneas, livres, consciente. São obriga-
tórios por norma constitucional (Art.
14, § 1º, I). Boa parte do eleitorado rea-
ge permanecendo alheio às questões
da política. Disso se prevalecem de-

magogos e populistas para se infil-
trarem à procura do voto gratuito,
alienado, não comprometido e des-
compromissado. É frequente se
ouvir entre parentes, amigos e co-
nhecidos que não se lembram em que
votaram nas eleições passadas.

Modelo de resposta evasiva a per-
gunta política foi dada pelo economis-
ta Pérsio Arida, um dos autores dos
planos Cruzado I e Real. Entrevistado
por Sonia Racy, de O Estado (24/11),
lhe foi perguntado por que o Brasil "en-
calha sempre nos mesmos desafios nas
esferas da infraestrutura, educação e
saúde". Respondeu o ilustre professor,
como o faria o conselheiro Pacheco,
personagem célebre de Eça de Queiroz:
"É uma questão difícil de responder,
profunda e ao mesmo tempo comple-
xa". Semelhante escapismo é utili-
zado por parte das classes privile-
giadas, quando fingem desconhecer
as raízes do nosso atraso. Se renoma-
do intelectual se furta a responder per-
gunta elementar, o que esperar dos
integrantes das denominadas clas-
ses C e D. A mesma questão, entre-
tanto, submetida a mulher ou ho-
mem do povo receberia resposta
curta e grossa com uma única pa-
lavra: corrupção, a "enfermidade
moral que se alastra penosamente
esterilizando tudo por onde passa",
como pregava o Pe. Vieira.

O dinheiro é o nervo da guer-
ra, diz o adágio popular. Da guer-
ra e da política. Antes de registrar
o voto na urna eletrônica o cida-
dão deverá consultar a consciên-
cia para decidir a quem entregará
o dinheiro do Tesouro Nacional e o
comando supremo das Forças Ar-
madas. Afinal, a isso se reduz no
Brasil a tarefa de governar.

A Lula? Bolsonaro? Moro?
Ciro Gomes? Dória? Simone Tebet?
Datena? Cabo Daciolo? Rodrigo
Pacheco? Se errar na escolha, não
se queixe depois da corrupção, da
ignorância, da incompetência, da
boçalidade, do autoritarismo. Afi-
nal, se alguém chega à Presidência da
República no regime democrático não
é pelo golpe, mas pela eleição.

Almir Pazzianotto Pinto, advoga-
do, foi ministro do Trabalho, pre-
sidente do Tribunal Superior
do Trabalho (TST); autor dos
livros A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

Curiosidades bíblicas
bola,  esfera,
contudo não no
tamanho real
dele, pois seria
impossível ter-
mos o mundo
na mão; nosso
país  (Brasi l)
está abaixo da linha do equa-
dor ou seja, em posição inverti-
da ao polo norte, estendendo-
se entre a linha imaginária do
Equador e do Trópico de Capri-
córnio, fazendo divisa com o
Oceano Atlântico o que nos ex-
plica sermos do signo astroló-
gico de Capricórnio (cabra mon-
tesa, símbolo da ambição regi-
do por Saturno), que rege os
joelhos, os ossos e a pele de um
modo geral enquanto que os
países acima da linha do equa-
dor são regidos pelo signo as-

trológico de Câncer (carangue-
jo, símbolo da dedicação, regi-
do pela Lua) que rege os seios e
o estômago.

Portanto nosso país é um país
de polos opostos que precisam ser
amparados por um meio de liga-
ção dual, cujo resultado seja de
ambos os lados para se alcançar
um final feliz que agradem a todos
e não somente um dos lados.

Ligando a ciência e a astrolo-
gia, entendo que estaremos seguin-
do a lei da natureza e fazendo bro-
tar mais luz nos lugares escuros e
sabedoria para uma vida melhor
aqui na Terra.

Ainda que muitas coisas de-
sanimadoras aconteçam, precisa-
mos encarar o trabalho em prol dos

nossos semelhantes humanos para
que o futuro exista. O passado é a
base sustentadora de vivência como
sempre digo para que o norte seja a
direção se quisermos ter um futu-
ro menos desanimador e melhor
para aqueles humanos do amanhã.

A Lua segue a lei natural. Este
nosso próximo fim de semana ela
estará na Fase Nova, onde a sua
visão nos torna menos visível e so-
mente no próximo dia 10, sexta-feira,
estará na sua Frase Crescente onde a
luz refletiva do Sol estará alumiando
nossa Estação Primavera que perdura
até o dia 21 de dezembro quando
entrará a Estação Verão. Bom fi-
nal de semana para todos.

Aldo Nunes, contabilis-
ta, advogado e Agente
Fiscal de Rendas apo-
s e n t a d o ;  e-mail:
audusconsultoria@gmail.com
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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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Prefeitura paga R$ 5,3 mi em
salários e benefícios neste mês
Só neste mês de dezembro, a Prefeitura de São Pedro garante
R$ 5,3 milhões na economia local com pagamento de salários e benefícios

Os pagamentos de salários de
novembro e dezembro, cartão-ali-
mentação, da segunda parcela do
13º - a primeira foi paga em julho -
e de férias agendadas para janeiro
pela Prefeitura de São Pedro vai ga-
rantir a injeção de R$  5,3 milhões
na economia este mês.

O volume de recursos será
destinado aos aproximadamen-
te 1.000 servidores até o final
do mês, mas os pagamentos se-
rão feitos de forma antecipada.

O pagamento dos salários de no-
vembro, com prazo para o quin-
to dia útil, foi feito no dia 1º de
dezembro.  Já a segunda parce-
la do 13º salário, que deve ser
paga até o dia 20 de dezembro,
será creditada no dia 7. As pes-
soas  que tem férias marcadas
para janeiro recebem no dia 17
de dezembro e o pagamento refe-
rente ao mês de dezembro, feito até
o quinto dia útil de janeiro, acon-
tece no dia 28 de dezembro.

O pagamento do cartão ali-
mentação, feito no primeiro dia de
cada mês, também será pago de for-
ma antecipada em relação ao mês
de janeiro. Os servidores receberam
crédito de R$ 300 no dia 1º de de-
zembro e o mesmo valor será credi-
tado no dia 20 de dezembro, ante-
cipando o pagamento que seria fei-
to no dia 1º de janeiro.

"É um volume expressivo de
recursos e que vai circular em
São Pedro e ajudar a movimen-

tar a economia local, com bene-
fícios ao comércio e prestado-
res se serviço neste período de
fim de ano, além de permitir
aos servidores adiantar com-
pras ou compromissos financei-
ros", destaca o prefeito Thiago
Silva. "Apesar do cenário eco-
nômico difícil por conta das di-
ficuldades impostas pela pan-
demia, conseguimos fechar o ano
em uma situação de gestão fiscal
favorável", complementou

PPPPPROFESSORESROFESSORESROFESSORESROFESSORESROFESSORES

Bebel propõe a meia-entrada
para a rede pública federal

Em projeto de lei que proto-
colou nesta semana, na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo
(Alesp), a deputada estadual
Professora Bebel (PT) propõe
incluir professores da rede pú-
blica federal no benefício da meia-
entrada em estabelecimentos que
proporcionem lazer e entretenimen-
to. Se aprovado o projeto, serão
beneficiados os professores da rede
federal de ensino, cujos estabe-
lecimentos de ensino ficam no
Estado de São Paulo.

Para corrigir esta situação,
a deputada propõe no seu pro-
jeto que seja alterada a Lei n.
10.858, de 2001, modificada
pela Lei 14.729, de 30 de março
de 2012, que instituiu a meia-
entrada para professores da
rede pública estadual de ensino
em estabelecimentos que pro-
porcionam lazer e entretenimen-
to. No projeto, a parlamentar
estabelece que o "caput" do ar-
tigo 1º da Lei nº 10.858, de 31

de agosto de 2001, alterado pela
Lei nº 14.729, de 30 de março
de 2012, passe a vigorar com a
seguinte redação: "Artigo 1º - É
assegurado o pagamento de
50% (cinquenta por cento) do
valor realmente cobrado para o
ingresso em casas de diversões, pra-
ças desportivas e similares, aos profes-
sores das redes públicas estadual, fe-
deral e municipais de ensino, cujos
locais de trabalho se encontrem no
Estado de São Paulo".

A Professora Bebel justifica a
apresentação do projeto porque, a
despeito da lei original e sua mo-
dificação resolverem com justi-
ça conceder melhores condições
de aculturamento dos professo-
res das redes públicas, mas dei-
xou de fora os professores da rede
pública federal, cujos estabeleci-
mentos de ensino ficam no Estado
de São Paulo. "Por isso, apresento
o presente projeto, e peço o apoio
de meus pares para sua aprova-
ção", justifica a deputada.

Bebel explica que o projeto visa reparar uma situação
que deixou de fora os profissionais da rede federal de ensino

RRRRREFORMAEFORMAEFORMAEFORMAEFORMA A A A A AGRÁRIAGRÁRIAGRÁRIAGRÁRIAGRÁRIA

Bebel barra aprovação de projeto que atingia terras
A pressão exercida pela depu-

tada estadual Professora Bebel (PT),
com apoio de trabalhadores do
MST (Movimento dos Sem Terra)
e da bancada do PT na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), conseguiu barrar a vota-
ção do projeto de lei 410/2021, do
governador João Doria, que, se
aprovado, permitirá que terras da
Reforma Agrária sejam tomadas
pela especulação imobiliária e
transferidas para as mãos do agro-
negócio e de latifundiários. Contrá-
ria à propositura, a deputada
articulou com seus pares na ses-
são da noite de terça (30), da Alesp,
e conseguiu que o governo pedisse
a retirada da propositura.

Para Bebel, o adiamento da vo-
tação deste projeto impede que ocor-
ra a reconcentração de terras, a des-
truição ambiental e o fim dos assen-
tamentos, que têm papel essencial
na produção de alimentos. É que o
projeto, de autoria do governador
de São Paulo, João Doria (PSDB),
regulamenta a titulação de terras
da reforma agrária no Estado. "Nós,
da bancada do Partido dos Traba-
lhadores, estamos atuando no sen-
tido de salvaguardar a função soci-
al da terra, em conjunto com o Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais

Bebel e lideranças reuniram-se com o líder do governo na Alesp,
deputado Vinícius Camarinho, visando aperfeiçoar o projeto

Sem Terra, MST, que hoje lotou as
galerias", diz a parlamentar.

Com o objetivo de melhorar o
projeto, a deputada Bebel, acom-
panhada de lideranças políticas,
entre eles Lafaiate Biet (Suma-
ré), Walter Durante (Mogi Mi-
rim), Adriana Novaes (MST), De-
lwek Mattos (MST - Itaberá) e Al-
berto Vasques, se reuniu com o lí-
der do governo na Alesp, o deputa-
do Vinícius Camarinho.

O maior receio da deputada
Professora Bebel é de que se aprova-
do o projeto essas terras públicas
acabem nas mãos do agronegócio.
Isso porque, o "PL da Grilagem"
pode favorecer grandes fazendeiros
e empresas do setor, que estejam em
áreas do Estado, que podem rece-
ber até 500 mil hectares de terras,
segundo o Movimento dos Traba-
lhadores Sem Terra (MST).

Bebel destaca que a retirada
da propositura só ocorreu porque
a bancada do PT na Assembleia Le-
gislativa  atuou para garantir a
manutenção da terra dos trabalha-
dores rurais, assim como tem co-
brado apoio técnico e financeiro
para aqueles que produzem alimen-
tos que abastecem nossas mesas.

A deputada Professora Bebel,
que é líder da bancada do PT na

Assembleia Legislativa de São Pau-
lo, destaca que na semana passada tam-
bém foi costurado um acordo entre as
lideranças dos partidos para que o PL
410, conhecido como "PL da Grila-
gem", tivesse sua votação adiada.

O PL determina que quem es-
tiver na área pública deve pagar 5%
do valor do terreno ao Estado, para
garantir o Título de Domínio (TD). No
entanto, a exigência pode comprome-
ter assentados que vivem em lotes e
assentamentos rurais, que podem
não conseguir custear essas áreas.

Para a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), que costurou o
acordo no colégio de líderes, o pro-
jeto inclusive pode eliminar a agri-
cultura familiar do interior de São
Paulo. "No caso da aprovação deste
projeto, certamente, o avanço do
agronegócio será brutal. Esse pro-
jeto é muito irresponsável, pois
quem alimenta o povo é a agricul-
tura familiar, que não tem condi-
ções de se comprometer com o alto
custo da terra e ficará vulnerável",
alerta a parlamentar.

Divu lgação

Divu lgação



A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021A8

EEEEEVENTOSVENTOSVENTOSVENTOSVENTOS

Decoração de Natal
será inaugurada hoje
Ampla programação inclui apresentações musicais, contação de histórias e atrações
como a cachorra Guta  e o Bondinho Encantado; objetivo é unir manifestações culturais

AAAAALPESLPESLPESLPESLPES

Área de nascente
receberá hoje 500
árvores de espécies
nativas

O Natal da Estância Turística
de São Pedro está repleto de atra-
ções culturais neste ano, além de
contar com a decoração de pontos
turísticos da cidade e com o Bondi-
nho Encantado, que fará passeios
pelas ruas centrais.

Uma parceria com o progra-
ma Juntos Pela Cultura, do Gover-
no do Estado de São Paulo, permi-
tiu um incremento nas atividades
culturais programadas para o mês
de dezembro, complementando
ainda mais as ações ofertadas à
população. Nasceu o projeto "Gus-
tavo Encanta o Natal", unindo as
muitas e diversas manifestações
culturais e artísticas da cidade.

A decoração estará no Portal
da entrada principal da cidade, nas
rotatórias da Avenida Imigrantes
e do bairro Santo Antonio e nas
Praças da Matriz, e Santa Cruz e
Gustavo Teixeira, sendo que esta
última também abriga a Estação
Encantada, de onde partem os pas-
seios do Bondinho.

Toda a decoração da cidade
será inaugurada dia 4 de dezem-
bro, às 20h30, com o acender das
luzes da Praça Gustavo Teixeira
simbolizando o início de todas as
atividades, assim como a inaugu-
ração do presépio, montado há
mais de 40 anos na Praça, uma das
mais esperadas ações do Natal na
cidade. Em seguida, no Coreto,
acontecerá uma apresentação de
músicas compostas com letras de
poesias do poeta Gustavo Teixeira
e que fazem parte do show "Belos
Poemas, Novas Canções", da artis-
ta são-pedrense Bete Bissoli, com
participações de Edna Bissoli, San-
dra Silva e Gabriel Polegate. De-
pois, a noite segue com a apresen-
tação da Banda Tráfego Aéreo.

Mas a programação tem iní-
cio ainda no sábado de manhã: a
Feira do Produtor recebe o serta-
nejo irreverente e animado da du-
pla Laércio e Oslaim, a partir das
9h, e às 10h30, na Feira de Artes e
Artesanato, acontece a apresenta-
ção do Grupo Viva Viola, formado
por alunos da Escola Musiarts, li-
derados pelo professor e violeiro
Gabriel Polegate.

Também a partir de sábado, a
praça Gustavo Teixeira recebe uma
visita mais que especial: a cachor-
ra Guta, que com 8 metros de com-
primento e 5 metros de altura, fez
muito sucesso quando passou alguns
dias no jardim da Biblioteca Gusta-
vo Teixeira. Para esta ocasião espe-
cial, a obra do artista plástico Lajur
recebeu adereços alusivos ao Natal.

Estação Encantada, saída para os passeios de bondinho

Divu lgação

No domingo, dia 5, tem
contação de histórias na Biblio-
teca Municipal, com a professo-
ra e historiadora Giane Sacco e
a professora Doralice Zinni, a par-
tir das 10h30, com histórias sobre
o poeta Gustavo Teixeira e inspira-
das por seus poemas, no espetácu-
lo "Mas será o Gustavo?".

Sexta-feira, dia 10, na escada-
ria da Igreja da Matriz, o Coral
Laudamus - Paróquia São Pedro,
sob regência de Genival da Silva,
traz um repertório de canções que
prometem encantar o público, es-
palhando a magia do natal e da
música, com o recital de Natal,
especialmente preparado para a
ocasião, que comemora também
a abertura do 1º Salão de Presé-
pios de São Pedro.

O sábado, dia 11, começa com
o duo Carlos e Malu na Feira do
Produtor a partir das 9h e segue
com Mauro Mabute na Feira de
Artes e Artesanato, às 10h30. A
Igreja da Matriz recebe o Encontro
de Corais e Artistas da Terra, às
20h, e o grupo Três no Samba se
apresenta no Coreto da Praça Gus-
tavo Teixeira, a partir das 21h, com
intervenções poéticas trazidas pela
atriz Mônica Cardoso.

O espetáculo História Em-
baixo da Árvore em "Balada da
Violeta" e outros contos poéti-
cos será a atração do domingo
de manhã, na Biblioteca Muni-
cipal, a partir das 10h30.

No dia 14, às 10h, o espetáculo
"Partir", da Companhia Roma Pro-
duções Artísticas traz para o
Museu Gustavo Teixeira os po-
emas de Fernando Pessoa, com o
ator Romualdo Sarcedo.

A Banda SOS Mondo se apre-
senta no Coreto da Praça Gustavo
Teixeira, a partir das 21h no dia
17, com o melhor do rock´nroll,
incluindo no repertório a músi-
ca "Terra Seca", contemplada com
recursos da Lei Aldir Blanc, e que
propõe uma reflexão sobre nossa
relação com o meio ambiente.

O sábado tem novamente mú-
sica nas feiras, com Lilo e Dito Vio-
la animando ainda mais a Feira do
Produtor, às 9h, e Fabíola Feltrim
comandando a animação da Feira
de Artes e Artesanato, às 10h30. O
Museu recebe o pianista JJ Ortiz,
com seu Concerto de Piano Intera-
tivo, às 15h, com repertório alusivo
ao Natal e a cantora Pá Moreno
encerra a noite com sua banda no
Coreto da Praça Gustavo Teixeira,
a partir das 21h, trazendo no re-
pertório a música À Lua, composi-
ção autoral sobre a letra do poema
homônimo, um dos seus mais co-
nhecidos e aclamados poemas de
Gustavo Teixeira.

A exposição "Folheando - Po-
esia em Folha", da artista Viviane
Gatti Braga Aranha, com curado-
ria de Rafa Gonzaga será aberta ao
público dia 19, às 16h, no Museu
Gustavo Teixeira. Durante a aber-

tura da exposição, a artista tam-
bém oferecerá uma atividade com
contação de histórias, além de uma
conversa sobre sua relação com o
bordado e apresentando os cami-
nhos da sua arte através da técni-
ca de bordado em folhas.

De 20 a 23, e de 27 a 30 de
dezembro, sempre às 21h, acon-
tecem apresentações musicais
no Coreto: dia 20, Gustavo Mar-
mo e Banda tomam conta do
palco, com o melhor do Pop e
MPB; Ana Sca e sua banda fa-
zem o som no dia 21, com um
repertório variado e eclético,
incluindo grandes sucessos nacio-
nais e internacionais; a Banda Ária,
ocupa o Coreto no dia 22, com gran-
des sucessos do pop nacional e in-
ternacional, e o grupo Choro de
Saia encerra a semana com o me-
lhor do chorinho e da seresta.

Dia 27, o Grupo Viva Viola
traz os clássicos do cancioneiro cai-
pira para a Praça, sob liderança do
violeiro Gabriel Poegate; dia 28, é
Gabriel Allan, com sua banda, que
comanda os sucessos da música
sertaneja; os clássicos do Rock fi-
cam por conta da banda Rock
n´Roads, no dia 29, e o Trio Inbar
fecha a programação com o melhor
do Pop e Mpb.

A programação inclui ainda a
premiação dos Concursos de De-
coração Natalina, que será feita
durante a apresentação musical do
dia 21, na Praça Gustavo Teixeira.

A área da subcaptação de tra-
tamento de água "Jamil Gomes
Leite", também conhecida como
Nascente Modelo do Alpes das
Águas,  foi o local escolhido  para
receber neste sábado (4) o plantio
de 500 árvores de espécies nativas
e dar início à implantação de 10
hectares de florestas - o equivalen-
te a 10 campos de futebol. A ação
será realizada pelo Projeto Corre-
dor Caipira e pela Prefeitura de São
Pedro. O Corredor Caipira é uma
iniciativa coordenada pela Funda-
ção de Estudos Agrários Luiz de
Queiroz (Fealq), ligada à USP, e
conta com patrocínio da Petro-
bras. A ação está programada
para ocorrer das 8h às 11h.

Na mesma data, em Charque-
ada, o prefeito de São Pedro Thia-
go Silva e o coordenador de Meio
Ambiente Rogério Bosqueiro Júni-
or participarão do evento do Pro-
jeto Mananciais, organizado
pela Agência de Bacias PCJ, pelo
Comitê PCJ, pela organização
não governamental SOS Mata

Área do Alpes vai receber 500 mudas de árvores de espécies nativas

Atlântica e pelas Prefeituras de
Charqueada e São Pedro.

O evento também marcará o
início da recuperação de mananci-
ais em 30 propriedades em ambos
os territórios. O projeto estima o
plantio de 500 mil árvores que ga-
rantirão a proteção das microbaci-
as hidrográficas do Córrego Boa
Vista (Charqueada) e do Córrego
Água Branca (São Pedro).

"Esses são passos importantes
para uma ação efetiva de proteção
ambiental na nossa cidade, com
olhar assertivo na preservação
das nascentes e mananciais que
garantirão água nas nossas tor-
neiras", destaca o coordenador
de Meio Ambiente.

 "O desafio é tão grande que
não seria possível sem a formata-
ção de uma sólida rede de colabo-
ração e parcerias. Neste contexto,
iniciativas públicas e privadas es-
tão unindo esforços à Prefeitura de
São Pedro para a promoção da re-
cuperação das nossas florestas",
complementa o coordenador.

Divu lgação



A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 A9

VVVVVALINHOSALINHOSALINHOSALINHOSALINHOS

Bebel recorre ao STF contra
despejo de mais de 450 famílias
A parlamentar adverte que preciso ter empatia com essas famílias,
assim como com as demais assentadas no Estado de São Paulo

Meio ambiente dentro
de casa: como

escolher plantas para
o ambiente interno

Na pandemia do Co-
vid-19, com mais tempo
dentro de casa, as pesso-
as est iveram também
mais dentro de si. Um fato
que não passou desperce-
bido por acarretar muitas
mudanças sociais e fisio-
lógicas; dentre elas, algu-
mas doenças psíquicas
como ansiedade e depres-
são. Com poucos recursos
disponíveis  para l idar
com a situação, a aproxi-
mação da natureza foi
uma resposta muito sa-
tisfatória para os anseios
da população. Esse novo
hábito dos brasileiros re-
percutiu em um cresci-
mento de 10% no setor de
floriculturas. Dentre as
plantas mais procuradas
para o cultivo dentro de
casa destacam-se as pen-
dentes como samambai-
as, jiboias, peperonias e
variedades de heras etc.

A partir disso, muitas
dúvidas foram surgindo
acerca do cult ivo das
plantas em ambientes in-
terno s .  C o m o  c u i d a r ;
q u a n t o  r e g a r ,  q u a n d o
a d u b a r ,  c o m o  p o d a r .
E s s a s  s ã o  a l g u m a s
d a s  m u i t a s  p e r guntas
que colocam a integri-
dade física das plantas
de casa em risco.

Contudo, a resposta
para essas perguntas não
é tão simples assim, haja
visto que, cada planta em
sua espécie e singularida-
de possui  necessidades
específicas. Nesse caso, a
premissa dos cuidados em
geral, se dá em analisar
cada espécie de acordo
com a sua origem natu-
ral, ou seja, o local onde
esse tipo de planta se de-
senvolve na natureza. Por
exemplo, as samambaias
são plantas que, na natu-
reza se desenvolvem bem
em encostas de rios e ca-
choeiras,  considerando
assim ambientes úmidos,
onde a luz solar é abun-
dante porém indireta, a
famosa sombra e  água
fresca (risos).

Neste caso, ao desejar
ter samambaias lindas e
viçosas dentro de casa,
devemos escolher um am-
biente bem claro (sombra)
longe do calor e do vento
que pode ressecar as fo-

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.

Divulgação

lhas,  a  rega deve ser
abundante e de preferên-
cia molhar bem as folhas
ao menos 1 vez por sema-
na, dando um banho de
esguicho, para que ela
possa se reproduzir atra-
vés da união dos pólens
que neste caso, acontece
através da água.

C o n s i d e r a n d o  e s t e
exemplo  dos  cuidados
c o m  a s  s a m a m b a i a s ,
podemos entender que
os cuidados de cada es-
pécie de planta são di-
ferentes, portanto é ne-
cessário um estudo bá-
s ico  ou  uma conversa
com o seu atendente de
f l o r i c u l t u r a ,  p a r a
compreender as neces-
s i d a d e s  b á s i c a s  q u e
v o c ê  v a i  p r e c i s a r  t e r
c o m  c a d a  p l a n t a  e m
s u a  c a s a .  E m  s u m a ,
e s s e s  c u i d a d o s  s e  d e -
vem ao fato de "imitar-
mos" ou chegar o mais
p r ó x i m o  p o s s í v e l  d e
disponibilizar para es-
s a s  p l a n t a s  t o d o s  o s
recursos  que  e las  têm
no seu habitat natural.

Parece  compl icado
né? Mas não se assus-
te! Aos poucos você vai
aprendendo a " ler"  as
n e c e s s i d a d e s  d e  c a d a
uma. Também não de-
sista se você perder as
p r i m e i r a s  p l a n t a s  e m
c a s a .  L e m b r e - s e :  a
prát ica  leva  à  perfe i -
ç ã o .  L o g o ,  l o g o  v o c ê
c o m e ç a  a  p e r t e n c e r  a
uma espécie  de  comu-
nidade de criadores de
plantas e  a trocar ex-
periências sobre espé-
c ies  e  cul t ivos .  Vai  se
tornar seu hobbie pre-
ferido! Se dê essa opor-
t u n i d a d e ;  c u l t i v a r
plantas  a lém de  tera-
pêutico é muito praze-
r o s o .  V o c ê  c o m e ç a  a
e n t e n d e r  q u e ,  a s s i m
como nós, a única coi-
sa que as plantas real-
m e n t e  p r e c i s a m  é  d e
cuidados e um pouqui-
n h o  d e  c o m p r e e n s ã o .
C u i d a r  d e  p l a n t a s  é
cuidar de si  mesmo!

Magda Palu é pai-
sagista e  proprie-
tária da floricultu-
r a  D o n a  Z i z a  e m
São Pedro

Na visita ao assentamento em Valinhos, deputada Profes-
sora Bebel colocou seu mandato à disposição das famílias

Bebel recorreu contra a decisão de desocupação da área
onde as famíliam residem há mais de três anos e meio

Após visitar o assentamento
"Marielle Vive", as margens da Es-
trada do Jequetiba, na cidade de
Valinhos, onde vive cerca de 450
famílias, num total de mais de duas
mil pessoas, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), líder da ban-
cada do PT na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, deci-
diu recorrer ao STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça de São Paulo) e ao
STF (Superior Tribunal Federal)
contra o despejo das famílias as-
sentadas. A deputada estará recor-
rendo porque há decisão liminar
do STF proibindo decisões que re-

sultem em reintegração de posse
até o dia três de dezembro deste
ano, o que não foi respeitado pela
37ª Câmara do STJ.

Bebel adverte que preciso ter
empatia com essas famílias, assim
como com as demais assentadas no
Estado de São Paulo, inclusive em
Piracicaba, onde há diversos assen-
tamentos em função da falta de
uma política habitacional por par-
te do Poder Público que realmente
contemple essas famílias de baixa
renda. "Essa decisão do STF tem
que ser respeitada, uma vez que no
Estado temos inúmeros outros ca-

sos de assentamento, como em Pi-
racicaba, que foram suspensos em
função da pandemia do coronaví-
rus", ressalta.

Para a parlamentar, "é inacei-
tável que em meio a uma pande-
mia, com uma nova variante da
Covid-19 em circulação, pensem em
remover essas famílias e sem um
plano de moradia que as atenda.

Que Natal terão as dezenas de
crianças que vivem aqui? Coloquei
o nosso mandato à disposição dos
companheiros e companheiras. Be-
bel, que através do seu mandato
popular na Assembleia Legislativa

de São Paulo, tem trabalhado para
a implantação de uma política ha-
bitacional no Estado que atenda as
famílias de baixa renda, também
estará solicitando reunião com a
prefeita de Valinhos Capitã Lucima-
ra Godoy Vilas Boas, se possível ainda
para esta semana, tanto no sentido de
sensibilizá-la para a situação destas
famílias, assim como para, no caso de
a desocupação realmente venha a ocor-
rer, que seja oferecido um local apro-
priado para recebê-las. "Essas fa-
mílias residem nesta are há mais
de três anos e meio e, infelizmente,
não tem para onde ir", enfatiza.
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Bebel coordena lançamento
do livro "Memorial da Verdade'

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), líder da ban-
cada do PT na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp), coordena na noite
desta sexta (03), juntamente
com os demais deputados da
bancada petista, o lançamento
do livro "Memorial da Verda-
de". O evento acontece a partir
das 19h30, no plenário Jusceli-
no Kubtschek e reunirá o ex-

ministro chefe da secretaria da
presidência, Gilberto Carvalho,
assim como o ex-presidente do
Uruguai, Pepe Mujica, o ex-de-
putado federal Jean Wyllys; a
secretária municipal de mulhe-
res do PT/SP, Bete Silvério; o
advogado e ex-deputado fede-
ral Luiz Eduardo Greenhalgh, e
a presidenta da Associação dos
Juízes para a Democracia, Cris-
tiana Cordeiro. O livro "Memori-

al da Verdade", que tem o prefácio
da deputada federal e presidenta
nacional do PT, Gleisi Hoffmann,
aborda "porque Lula é inocente e
por que tentaram destruir o maior
líder do Brasil".  O livro trata ain-
da como a defesa do ex-presidente
Lula desmontou a farsa da "lava
jato" e as mentiras que envenena-
ram o país.  A deputada Professo-
ra Bebel destaca que o livro aborda
todo processo que levou a prisão

do ex-presidente Lula e apresenta
no convite para o evento trecho do
prefácio assinado por Gleisi Hoff-
mann: "A quem interessa crimina-
lizar a política? Àqueles que têm di-
nheiro, que são a elite do país e não
precisam da política como instru-
mento de construção da socieda-
de. Criminalizam a política quan-
do tem seus interesses confronta-
dos, não é a primeira vez na histó-
ria que vivemos isso".

Material de divulgação do evento que acontece no plenário
da Assembleia Legislativa de São Paulo

A deputada Professora Bebel, que, com a bancada do PT, coordena o lança-
mento do livro que aborda porque tentaram destruir o ex-presidente Lula
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SR. LUIZ CARLOS ESTEVAM
Faleceu no dia 22/11 na cida-
de de São Pedro, aos 59 anos
de idade e era filho dos fina-
dos Sr. Antonio Estevam e da
Sra. Benedita Leme de Brito
Estevam.Deixa parentes.O seu
corpo foi transladado para a
cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu se dia 30/
11 ás 17:00 hs no Cemitério
Municipal da Vila Rezende
onde foi inumado em jazigo da
família .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SRA.LAURA LOUREIRO
Faleceu no dia 25/11 na cida-
de de Piracicaba aos 78 anos
de idade. Era filha dos finados
Sr. Lasaro Loreiro  e da
Sra.Elvira de Losso.Deixa a
filha:Benedita Marilda Loureiro
de Araujo casada com Carlos
Alberto de Araujo.Deixa neto e
demais parentes.O seu corpo
foi transladado para a cidade
de São Pedro e o seu sepulta-

FALECIMENTOS

Está publicação custou R$ 613,60 aos cofres público

mento deu se ontem ás 14:
00hs saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Je-
sus –sala 1 – seguindo para o
Cemitério Municipal de Char-
queada onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR. FRANCISCO DE
ASSIS SEGUEZI
Faleceu no dia 28/11 cidade de
São Pedro, aos 69 anos de ida-
de. Era filho dos finados Sr. João
Batista Seguezi e da Sra. Alberti-
na Cezar Seguezi. Deixa os filhos:
Janaina, Karina, Andrelina, James
Francisco e Andreza Carolina.
Deixa netos, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento deu
se dia 29/11 as 13:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memo-
rial Bom Jesus –sala 1 seguin-
do para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em jazi-
go da família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)
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Em Brotas, Sitio Pantanal
inaugura ecoparque
Além de restaurante e campos de girassóis, local agora conta com praia arti-
ficial, mirante e espaços para stand up paddle, caiaque, catapulta e slackline

É na "capital nacional do tu-
rismo de aventura", em Brotas
(SP), que o Sítio Pantanal se tor-
nou um dos principais pontos tu-
rísticos da região por sua comida
caseira, café colonial, campos de
girassóis e paisagens incríveis ao
redor da natureza. Nesta semana,
o espaço inaugurou um ecoparque
com praia artificial, mirante,
playground e atividades incríveis
como stand up paddle, caiaque,
catapulta e slackline.

Com o aumento da busca pe-
los turistas por locais que ofereçam
atividades ao ar livre, os proprietá-
rios do Sítio Pantanal, Elisângela e
Claudinei Bueno, contam que a
proposta e de oferecer atrações que
não comprometam os protocolos
sanitários e ao mesmo tempo ga-
rantam momentos agradáveis e
divertidos com segurança.

"O Sítio Pantanal oferece tu-
rismo rural com uma proposta di-
ferente para resgatar as origens e
proporcionar aos visitantes uma
experiência única. Além da gastro-
nomia diferenciada em nosso restau-
rante, queremos que os visitantes te-
nham um dia divertido e relaxante
ao redor dessas lindas paisagens
naturais", declarou Elisângela, ao
ressaltar que a próxima florada de gi-
rassóis está prevista para janeiro.

Aberto todos os dias das 8h
às 17h, o day use para curtir todas
as atividades aquáticas e de aven-
tura do ecoparque custa R$ 60
para adultos e R$ 30 para cri-
anças (de segunda a sexta-feira), e
R$ 80 adultos e R$ 40 crianças
(aos sábados, domingos e feriados).
O pagamento pode ser feito por
dinheiro,  Pix  ou cartões  e
crédito e débito no local.

Aos apreciadores de uma boa
gastronomia, no Pantanal Restau-
rante e Cafeteria as opções de almoço
à lá carte (salada, prato quente com
assado ou grelhado, e sobremesa) saem
por R$ 60 por pessoa. Para o café colo-
nial (com sucos, café, bolos, pães, frios)
servido na mesa, o adulto para R$
60 e crianças de até 11 anos pagam
R$ 30. É preciso reservar mesa pelo
telefone/WhatsApp: (14) 98189-
1422. No mesmo número é possível
saber mais sobre a Ceia de Natal e
festa de Reveillón.

Ecopaque - Num espaço de 900
metros quadrados com areia bran-
ca, coqueiros, cadeiras e guarda-
sol, na praia artificial do Sítio Pan-
tanal o visitante poderá pedir drinks
e petiscos ao som de boa música. Ao
redor da praia, tem uma represa de
5.000 metros quadrados para se aven-
turar à vontade com stand up paddle e
caiaque. No espaço Catapulta, que fica
dentro de um lago de 1.000 metros
quadrados, tem uma enorme bolha in-
flável para garantir a diversão. Na área
Slackline, o equilíbrio é fundamental
para atividade. Além do mirante com
vista panorâmica para região e para
o Rio Bicudo, tem fazendinha para
observar os animais do sítio,
playground para os pequenos, e
também o Quiosque Tuiuiú.

SERVIÇO: O Sitio Pantanal
fica na Estrada Municipal de Bro-
tas, km 20, bairro do Patrimônio
(entre São Pedro e Brotas). Aberto
todos os dias, das 8h às 17h, além
do day use para o ecoparque, o
Pantanal Restaurante e Cafeteria
também atende com reserva de
mesas pelo telefone/WhatsApp (14)
98189-1422. Mais informações:
www.sitiopantanal.com.br. Insta-
gram @sitiopantanalbrotas

Daniella Oliveira

O casal Elisângela e Claudinei Bueno comanda o Sítio
Pantanal, em Brotas

SSSSSA Ú D EA Ú D EA Ú D EA Ú D EA Ú D E

Campanha Fique Sabendo
acontece até 7 de dezembro

A Secretaria Municipal de Saú-
de e Desenvolvimento Social de São
Pedro realiza a campanha Fique
Sabendo 2021 de 1 a 7 de dezembro
nas unidades de saúde do municí-
pio. O objetivo é realizar teste rápi-
do de HIV, sífilis e hepatites B e C
para diagnóstico precoce e realiza-
ção do tratamento.

Os testes serão realizados no
período da campanha na Umis,
Caps e nas UBSs  Alpes, Bela São
Pedro, Nova São Pedro, Primave-
ra, Santo Antonio, São Dimas, São
Francisco e Dorothea.

Promovido pelo programa
DST/Aids e Hepatites Virais do
Governo do Estado, o Fique Saben-
do tem o objetivo de sensibilizar a
população sobre a importância dos
testes, principalmente em pessoas
mais expostas às infecções sexual-
mente transmissíveis.

O objetivo da ação é também
levar o alerta das doenças e a im-
portância do diagnóstico precoce,
que faz toda a diferença no prog-
nóstico do paciente, evitando o de-
senvolvimento das doenças opor-
tunistas, a transmissão de novos

casos e a transmissão vertical (mãe
para o filho) de HIV e sífilis.

DOENÇAS - Ambas as do-
enças, HIV e sífilis, podem ser trans-
mitidas ou adquiridas através da
relação sexual desprotegida, ou por
meio do contato com mucosas ou
área ferida do corpo, além do com-
partilhamento de seringas e agulhas.
Também pode ocorrer transmissão
congênita, ou seja, quando as crianças
já nascem portadoras dos vírus.

Nem toda a pessoa que se in-
fecta pelo HIV tem Aids (Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida).
Isto porque algumas pessoas podem
não desenvolver sintomas mesmo
após a infecção e neste caso, pas-
sam a viver com o vírus. A Aids é o
estágio mais avançado da infecção
pelo HIV e surge quando o orga-
nismo apresenta baixa imunidade,
facilitando o aparecimento de ou-
tras infecções oportunistas.

Há também três classificações
da sífilis: a adquirida, por meio de
relação sexual; a congênita, por
transmissão vertical (da mãe
para bebê); e gestacional (infec-
ção no período de gestação).

 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.

BRUNO  HENRIQUE DE REZENDE, estado civil solteiro, profissão mecânico, nas-
cido  em  Piracicaba (2º Subdistrito), SP,  no  dia  dezessete  de  maio  de  mil
novecentos e noventa e seis (17/05/1996),  residente  e  domiciliado  na Rua Ubatuba,
15, Lote 01, Floresta  Escura,  São  Pedro, SP, filho de PAULO SÉRGIO DE REZEN-
DE e de TERESINHA DE JESUS DE REZENDE. MIRIA ZENI DOS SANTOS SOA-
RES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Piracicaba (2º Subdistrito),
SP,  no  dia  primeiro  de  agosto  de  mil novecentos e noventa e seis (01/08/1996),
residente  e  domiciliada  na Rua Ubatuba, 15, Lote 01, Floresta  Escura,  São  Pedro,
SP, filha de EDILSO QUERINO SOARES e de SILVANA ELENA DOS SANTOS.

CÁSSIO  HERIK  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão auxiliar administra-
tivo,  nascido  em  Currais  Novos, RN, no dia dezenove  de  junho  de  mil novecentos
e noventa e oito (19/06/1998), residente e domiciliado na Rua Angelo Rotta, 607, casa
01, Recanto das Águas,  São Pedro, SP, filho de JOÃO MANOEL DOS SANTOS e de
FRANCISCA MEDEIROS DOS SANTOS. EVELIN  CAROLINA  ALVES,  estado  civil
solteira, profissão autônoma, nascida  em  São  Pedro, SP, no dia vinte e três de
março de mil   novecentos   e   noventa  e  quatro  (23/03/1994),  residente  e
domiciliada  na Rua Angelo Rotta, 607, casa 01, Recanto das Águas, São Pedro, SP,
filha de LUCIMAR ANTONIO ALVES e de SONIA GOMES ALVES.

FRANCISCO   ALVES,  estado  civil  divorciado,  profissão  aposentado, nascido em
Guapé, MG, no dia onze de outubro de mil novecentos e quarenta  e  seis (11/10/1946),
residente e domiciliado na Rua Batista de  Oliveira,  25,  Bela São Pedro, São Pedro,
SP, filho de JOÃO FRANCISCO ALVES e de MARIA ANA DA CRUZ. ROSINEIDE
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão camareira, nascida  em Coruripe,
AL, no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (25/11/
1969), residente e domiciliada na  Rua Batista de Oliveira, 25, Bela São Pedro, São
Pedro, SP, filha de ALIETE MARIA DA SILVA.

MATEUS GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido
em  São Pedro, SP, no dia vinte e seis de fevereiro de  mil  novecentos  e  cinquenta
e  sete  (26/02/1957),  residente e domiciliado  na  Rua Carmino Mandarino, 203,
Dorotheia, São Pedro,  SP,  filho  de  SALOMÃO  GOMES DE OLIVEIRA e de NILZA
GOMES DE OLIVEIRA. MARIA  ISABEL SCARANELLO, estado civil solteira, profis-
são aposentada, nascida  em  São  Pedro,  SP,  no dia dois de junho de mil novecentos
e sessenta e três (02/06/1963), residente e domiciliada na Rua Carmino Mandarino,
203, Dorotheia, São Pedro, SP, filha de REYNARDO SCARANELLO e de DIRCE
PAGOTO SCARANELLO.

DIEGO  SILVA  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido  em
Limeira, SP, no dia dezesseis de outubro de mil novecentos  e  noventa e sete (16/10/
1997), residente e domiciliado na Rua  Seis, 32, Jardim São Dimas II, São Pedro, SP, filho
de DIONILSON JACINTO DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA. JESSICA
BIANCA  DE SOUZA MARTINS, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida em São Pedro,
SP, no dia dezessete de setembro de   mil  novecentos  e  noventa  e  seis  (17/09/1996),
residente  e domiciliada  na  Rua  Seis,  32,  Jardim  São Dimas II, São Pedro, SP, filha
de CELSO MARTINS e de LUCILENE SOUZA MARTINS.

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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ALUGA-SE
Salão comercial no
Melhor ponto de São
Pedro ,na Rua Valen-
tim Amaral, 128  Pra-
ça Santa Cruz. Tratar
com a Sra Monique
fone (19) 971208181
no horário comercial.

ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo
choppão), 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.

VENDO
Chácara com 650 m² com 4 co-
mods no bairro Colina de São
PEdro, ótima lozalização. Tratar
fone: (19) 3481-5075 ou 98922-
5851
------------------------------------------

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

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e
troca. Ficha Som Usados. F.

(19) 3483-2136.
------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais,
usados, compra, vende, troca e
loca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
VENDO
Máquina de frago giratória, ca-
pacidade para 50 com 5 grelhas
somente. Fone: (19) 99659-
8007.

VENDO
Pizzaria completa cadastro de
clientes e informatizada, tem
com para crescer. Tratar fone:
(19) 99659-8007

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.

CONTRATA-SE
Camareira, cozinheira,
garçonete e recepcio-

nista. Favor enviar
currículo para o zap:
(14)  99677-2253.

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

Renata Quina de Oliveira Assumpção - Oficial e Tabeliã
LIVRO 02                               FLS. 198

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 878

Matrícula
117556 01 55 2021 6 00002 198 0000878 90

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

FRANCO TRAPPOLIN, natural de, nascido aos vinte e cinco de maio
de um mil novecentos e cinquenta (25/05/1950), profissão aposentado,
estado civil divorciado, domiciliado e residente à Rua Guiomar Soares de
Andrade, 346, Centro, na cidade de Águas de São Pedro, Estado de São
Paulo, filho de MÁRIO TRAPPOLIN e de dona NOEMI BETTINI TRAPPOLIN.

ELIANE FRANCO BOURROUL, natural de Santos, Estado de São
Paulo, nascida aos quatro de agosto de um mil novecentos e cinquenta e
três (04/08/1953), profissão aposentada, estado civil divorciada, domici-
liada e residente à Rua Guiomar Soares de Andrade, Centro, na cidade de
Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, filha de ROBERTO DA CUNHA
BOURROUL e de dona CÉLIA FRANCO BOURROUL.

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

Águas de São Pedro - SP, 26 de novembro de 2021.
Vinicius Heber Machado - Escrevente Substituto
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Renata Quina de Oliveira Assumpção - Oficial e Tabeliã
LIVRO 02                                         FLS. 200

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 880

Matrícula
117556 01 55 2021 6 00002 200 0000880 82

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

PAULO CESAR DE LIMA , natural de Jacarezinho, Estado do Paraná,
nascido aos dois de novembro de um mil novecentos e sessenta e oito
(02/11/1968), profissão funcionário público, estado civil divorciado, domi-
ciliado e residente à Rua Aracy Algodoal Mauro, Centro, na cidade de
Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO ALVES DE
LIMA e de dona ANA NAZARÉ DE OLIVEIRA LIMA.

ALIENE RODRIGUES MOREIRA , natural de Crisólita, Estado de Minas
Gerais, nascida aos  trinta de outubro de um mil novecentos e oitenta (30/
10/1980), profissão diarista, estado civil divorciada, domiciliada e resi-
dente à Rua Aracy Algodoal Mauro, Centro, na cidade de Águas de São
Pedro, Estado de São Paulo, filha de JOÃO RODRIGUES DA ROCHA e de
dona ANA MOREIRA DOS SANTOS.

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

Águas de São Pedro - SP, 26 de novembro de 2021.
Vinicius Heber Machado - Escrevente Substituto
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos
exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

EDMUNDO ANTONIO MATARAZZO, natural de São Paulo, Estado de
São Paulo, nascido aos dez de maio de um mil novecentos e cinquenta
e três (10/05/1953), profissão servidora pública, estado civil divorciado,
domiciliado e residente à Rua Joviano Nouer, 144, apartamento 22, Cen-
tro, na cidade de Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, filho de
DOMINGOS MATARAZZO e de dona MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA
MATARAZZO.

ROSA MARIA SILVESTRE, natural de Brasília, Estado do Distrito
Federal, nascida aos dezoito de setembro de um mil novecentos e ses-
senta e sete (18/09/1967), profissão servidora pública, estado civil di-
vorciada, domiciliada e residente à Rua Joviano Nouer, 144, apartamen-
to 22, Centro, na cidade de Águas de São Pedro, Estado de São Paulo,
filha de JOSÉ CARLOS SILVESTRE e de dona MARIA DERLY MOREIRA
SILVESTRE.

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

Águas de São Pedro - SP, 26 de novembro de 2021.
Vinicius Heber Machado - Escrevente Substituto

BAZAR DA
PECHINCHA

(Brechó)
Dia: 11/12/2021
as 8h às 12h.

Artigos semi-novos a partir de R$ 1,00

Seguiremos os protocolos
sanitário e  de segurança da Covid 19

Rua Maria Francisca M. Matarazzo, 174
Vila Nova-  São Pedro
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São Pedro não terá
Carnaval em 2022
Um dos eventos mais tradicionais de São Pedro, o Carnaval sempre reuniu
um grande público nas imediações da praça Gustavo Teixeira, no Centro

A Prefeitura de São Pedro de-
cidiu cancelar a programação ofi-
cial do Carnaval 2022. A medida
foi tomada como precaução ao ris-
co de um eventual agravamento da
pandemia de Covid-19 no início do
próximo ano devido a novas vari-
antes do coronavírus identificadas.

Um dos eventos mais tra-
dicionais de São Pedro, o Car-
naval costuma reunir grande
público nas imediações da pra-
ça Gustavo Teixeira.

"Apesar de não registrarmos
óbitos relacionados ao Covid des-
de o dia 21 de setembro e interna-
ções desde o dia 13 de outubro, a
decisão foi tomada por cautela e
com o objetivo principal de preser-
var a saúde pública. No período do
Carnaval, São Pedro registra gran-
de movimento de moradores e tu-
ristas que buscam nossa tradicio-
nal comemoração e não há como
controlar o acesso deste público",
disse o prefeito Thiago Silva.

DISPENSA DE MÁSCA-
RA CANCELADA - Na quinta (2),
o governo do Estado anunciou a
suspensão que liberava o uso de
máscaras de proteção a partir do
dia 11 de dezembro. O uso permane-
ce obrigatório em todos os ambientes,
externos ou internos. A decisão, assim
como a suspensão do Carnaval em
várias cidades do país, está relaci-
onada à confirmação de casos da
variante ômicron no Brasil. No dia
1 de dezembro, a Secretaria Esta-
dual da Saúde confirmou o tercei-
ro caso no país, todos em São Pau-
lo. Classificada pela Organização
Mundial da Saúde como variante
de preocupação, a ômicron está
causando medidas de cautela e
preocupação em todo o mundo.
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Alesp aprova abono, mas Bebel
quer incorporação aos salários
A deputada já encaminhou ofício ao secretário da Educação do
Estado; é preciso uma política salarial aos da ativa e aos aposentados

Divu lgação

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

As rosas não falam
O excesso deO excesso deO excesso deO excesso deO excesso de
trabalho nãotrabalho nãotrabalho nãotrabalho nãotrabalho não
mata, o quemata, o quemata, o quemata, o quemata, o que
mata é a raivamata é a raivamata é a raivamata é a raivamata é a raiva

Durante o caminho, nem tudo
são rosas; principalmente para
aqueles que não se preparam.

Coisas desta brasilidade ver-
de amarela que massivamente ade-
riu à filosofia do famoso "jeitinho
brasileiro".

Alguns caminhantes se alu-
gam para sonhar, buscam favores
fáceis, chegam à pousada inicial e
a impressão que passam é que dor-
miram solenemente durante a pa-
lestra orientativa.

Mochila de mil novecentos e
bolinha, calçados e vestuário ina-
dequados, acompanhados pela au-
sência de equipamentos que permi-
tam uma caminhada com qualida-
de.

É o tal do caminho de cada
um.

A velha mania que separa o
infortúnio do aprendizado pela dor,
do aprendizado pelo amor.

Começa então o show do "pri-
meiro".

Do primeiro caminho, que ao
final do primeiro dia, faz surgir os
primeiros casos e os primeiros ar-
rependimentos pela economia que
se revela inversamente proporcio-
nal ao tamanho do desconforto.

Aí começa o verdadeiro cami-
nho, aquele que nos ensina a rever con-
ceitos, a sermos humildes, a conviver
com as dificuldades, a saber crescer
com elas e principalmente apren-
der a ouvir, somos seletivos, ouvi-
mos somente o que nos interessa.

Se ao longo do caminho tives-
se um muro, certamente seu nome
seria muro das lamentações, para
que muitos pudessem destilar suas
desatenções e reavaliar seu modus

vivendi.
Na ausência do muro, a auto-

lamentação interior e solitária pas-
sa a ser a terapeuta de plantão.

Começa então a distinção en-
tre o joio e o trigo.

Uns resmungam e esprague-
jam, outros fazem desta experiên-
cia um verdadeiro aprendizado.

Ouvi do célebre cardiologista
Dr. Adib Jatene, uma frase que dis-
tingue comportamentos e senti-
mentos.

Perguntado se alguém pode-
ria morrer de tanto trabalhar, res-
pondeu:

__ O excesso de trabalho não
mata, o que mata é a raiva.

Nosso peregrino, embora ca-
pengando chegou leve e feliz, sou-
be transformar seu sofrimento em
crescimento. Durante nosso café
com prosa, ao se referir à sua expe-
riência citou Machado de Assis:

"Há pessoas que choram por
saber que as rosas têm espinho, há
outras que sorriem por saber que
os espinhos têm rosas".

Então prezado leitor, prefira
sempre o sorriso aberto ao mórbi-
do óbito pela raiva.

Faz bem a alma, economiza
sofrimento e nos torna longevos.

José Palma, idealizador do
Caminho do Sol; e-mail:
palma@caminhodosol.org

Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) aprovou na noite des-
ta última quarta-feira, dia primei-
ro de dezembro, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 37/2021, do
Executivo, que institui o Abono
Fundeb (Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação), a ser pago de imediato
aos professores da rede estadual
de ensino. No entanto, a deputada
estadual Professora Bebel (PT), que
trabalhou intensamente pela apro-
vação do projeto, inclusive chegou
a apresentar diversas emendas, que
se tivessem sido acatadas, estende-
riam o benefício aos demais profissio-
nais da educação, inclusive aos das
escolas técnicas e aposentados e pensi-
onistas, diz que 70% das verbas do
Fundeb são devidas aos profissio-
nais da educação e, portanto, quer
a sua incorporação aos salários,
"uma vez que não são uma conces-
são e ou uma dádiva do governo".

 Na realidade, Bebel diz que as
verbas do Fundeb não deveriam
ser destinadas a abono e sim a uma
política salarial justa para todos os
profissionais da educação, da ati-
va e aposentados. De acordo com a
deputada, que também é presiden-
ta da Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Esta-
do de São Paulo), que participou
ativamente da luta para a aprova-
ção do novo Fundeb, com os re-

A deputada Professora Bebel queria a extensão do benefício aos demais profissionais
da educação, assim como aos das escolas técnicas, aposentados e pensionistas

cursos obtidos pelo Estado seria
possível conceder um reajuste de
15% a toda categoria. "A aprova-
ção do abono Fundeb aos profes-
sores, sem dúvida, representa um
alívio momentâneo. Não é conces-
são, é resultado de luta, porque
conquistamos que 70% do fundo
seja destinado à valorização. Mas

é preciso mais", enfatiza a parla-
mentar. Justamente por isso, a
deputada diz que  "nossa luta,
portanto, continua. Já oficia-
mos ao secretário da Educação,
Rossieli Soares, para que esse
abono seja incorporado aos sa-
lários. De imediato, precisa-
mos de um reajuste de 29.25%

para que tenhamos a equipara-
ção de nossos salários ao piso
nacional, na  perspectiva do
cumprimento da meta 17 do
Plano Nacional e do Plano Esta-
dual de Educação, ou seja, salários
equivalentes aos dos demais pro-
fissionais com formação de ní-
vel superior", ressalta.



A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 A15A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

A15

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Senac oferece desconto de até 50%
para o ensino superior presencial
Facilidades de acesso aos cursos são para quem já estudou na instituição ou em escolas públicas, comerciários e seus dependentes, participantes do Enem

O Centro Universitário Senac oferece descontos e parcelamentos para quem deseja
cursar graduação, pós-graduação ou extensão universitária na instituição

Divu lgação

Para estimular o acesso à
vida universitária, o Centro
Universitário Senacoferece des-
contos e parcelamentos para
quem deseja cursar graduação,
pós-graduação ou extensão
universitária na instituição.

Os descontos para graduação
são de 50% para quem estuda ou
estudou curso técnico ou o ensino
médio técnico no Senac São
Paulo;Candidatos que tenham
concluído o ensino médio em esco-
la pública, a partir de 1º/1/2018;

Proprietários, empregados
e os seus respectivos dependen-
tes de empresas do comércio e
que são contribuintes do Senac,
bem como os candidatos ligados
aos sindicatos filiados à Fede-
ração do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP).

Tem 20% para quem já realizou
cursos livres, graduação ou extensão
universitária ou tenha participado
de atividades como eventos (com
inscrição) no Senac;Estudantes que
tenham participado do Enem, com
nota superior a 501 pontos (não
aplicável para treineiros).

As opções dentro do Progra-
ma de Bolsas do Centro Universi-
tário Senac variam entre Iniciação
Científica, Extensão, Bolsa Social,
Monitoria e Bolsa Empresa.Já para
o Programa de Parcelamento Es-
tudantil, a instituição oferece a
oportunidade de parcelamento de

50% ou 80%, sem juros e sem fia-
dor (no primeiro semestre), com
o pagamento somente após o
término do curso ou após carên-
cia de um ano. Funciona assim:
o aluno começará a pagar o va-
lor remanescente das cinco par-
celas do semestre inicial, depois
as seis parcelas do segundo se-
mestre e assim por diante.

Descontos para Pós-gradua-
ção e Extensão Universitária são
de 50% para quem estuda ou estu-
dou curso técnico no Senac São
Paulo, ou concluiu o ensino médio
técnico na instituição; e para pro-
prietários, empregados e os seus
respectivos dependentes de empre-
sas do comércio e que são contri-
buintes do Senac, bem como os can-
didatos ligados aos sindicatos fili-
ados à Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do de São Paulo (FecomercioSP).

E também 20% para estu-
dantes que tenham participa-
do do Enem, com nota supe-
rior a 501 pontos (não aplicável
para treineiros);Quem concluiu
a graduação na rede pública de en-
sino, a partir de 1º/1/2018;Para
quem já realizou cursos livres,
graduação ou extensão univer-
sitária ou tenha participado de
atividades como eventos (com
inscrição) no Senac.

Vestibular - O Centro Univer-
sitário Senac está com inscrições
abertas para vestibular até 18 de

fevereiro, por meio
dowww.sp.senac.br/graduacao/
vestibular. A instituição oferta mais
de 30 cursos de graduação presen-
cial nas áreas de arquitetura e ur-
banismo; comunicação e artes; de-
sign; educação; gastronomia e ali-
mentação; gestão e negócios; hote-
laria e turismo; meio ambiente,
saúde e bem-estar, moda e tecno-
logia da informação. A novidade
no portfólio de cursos é o Bachare-
lado em Gestão de Hospitalidade,
Bacharelado em Farmácia e Bacha-
relado em Nutrição, este último,
além do campus Santo Amaro, na
capital, agora será ofertado no
campus Águas de São Pedro.

A instituição também está com
inscrições abertas para os cursos
de pós-graduação lato sensu do 1º
semestre de 2022 até o dia 3 de
março. Os interessados na modalida-
de presencial, terão isenção da taxa
de inscrição para o processo de ingres-
so e poderão realizar as inscrições
da especialização de interesse por
meio do https://www.sp.senac.br/
graduacao/vestibular

Há também especializações
nas áreas de arquitetura e urba-
nismo; comunicação e artes; desen-
volvimento social; design; educa-
ção; eventos e lazer; gastronomia e
alimentação; gestão e negócios;
hotelaria e turismo; meio ambi-
ente, saúde e bem-estar; seguran-
ça e saúde no trabalho; moda;
odontologia; saúde e bem-estar e

tecnologia da informação. Já os
profissionais que buscam uma
formação que proporcione co-
nhecimentos focados no que

precisa para evoluir e encarar as exi-
gências do mundo do trabalho, a insti-
tuição oferta mais de 200 cursos de
extensão universitária, divididos

em diversas áreas, sendo alguns
em consonância com as disciplinas
de pós-graduação. Mais informa-
ções: www.sp.senac.br/graduacao/
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Programação de Águas começa neste sábado (4)
Divu lgação

O clima natalino já começa a
tomar conta das ruas de Águas de
São Pedro. A programação oficial,
no entanto, tem início no próximo
dia 4 de dezembro com uma agenda
repleta feita pela Secretaria de Turis-
mo, Esportes e Lazer. É também no
primeiro dia que serão acesas as
luzes de Natal, que dar um charme
especial à avenida Carlos Mauro e
no portal de entrada da cidade.

Todo o projeto de iluminação
foi feito pelo artista plástico Mar-
celo Buchalla. O objetivo é deixar
Águas mais vívida e encantada aos
olhos de moradores e turistas que
já lotam a rede hoteleira neste mês
de dezembro. "Tivemos talvez um
dos momentos mais difíceis no úl-
timo ano por conta da pandemia.
Trazer um cronograma extenso de
atividades e eventos no Natal é
também resgatar a magia, o clima
familiar, o sorriso no rosto. É pre-
ciso voltar a sentir a alegria por
completo, e o Natal tem esse po-
der", disse o prefeito João Vic-
tor Barboza (Cidadania).

Este ano, a programação apos-
ta em várias frentes: além da ilu-
minação, haverá ainda a Parada
de Natal com a chegada do Papai
Noel, a Casa de Natal com muitas
novidades no gramado do parque
dr. Octávio de Moura Andrade, as
bandas itinerantes e a 1ª Mostra
Boa Nova Presépios em Foco. Os
eventos natalinos também acon-
tecem no palco do Boulevard e
no Centro de Convenções.

Confira a programação:
Sábado (4) - Inauguração

das luzes e decoração de natal -
18h;  Apresentação Grupo Es-
pecial de Natal - 20h às 22h30
(palco do Boulevard)

Domingo (5) - Mississipi Jazz

Band Itinerante - 15h às 17h (Av. Car-
los Mauro); Quinteto "É pra Jazz" -
18h às 20h (palco do Boulevard)

Quinta-feira (9) - Walter Sax -
19h às 20h30 (palco do Boulevard)

Sexta-feira (10) - Chorões da
Velha Guarda - 19h às 20h30 (pal-
co do Boulevard); Som A 3 - 21h às
22h30 (Boulevard)

Sábado (11) - Mississipi Jazz
Band Itinerante - 15h30 às 16h30
(Av. Carlos Mauro); Parada de Na-
tal com a chegada do Noel - 19h
(Av. Carlos Mauro); Presença do
Papai Noel, na Casa de Natal - 20h
às 22h (gramado do parque Dr.
Octávio de Moura Andrade);
Músicas de Natal - Instrumen-
tal - 20h às 22h (Boulevard)

Domingo (12) - Mississipi
Jazz Band Itinerante - 15h às
16h (Av. Carlos Mauro); Banda
Sinfônica Concerto de Natal

(Boulevard); Presença do Papai
Noel, na Casa de Natal - 20h às
22h (gramado do parque Dr.
Octávio de Moura Andrade)

Quinta-feira (16) - Walter Sax
- 19h30 às 21h (Boulevard)

Sexta-feira (17) - Grupo Es-
pecial de Natal - 19h30 às 21h
(Boulevard)

Sábado (18) - Mississipi Jazz
Band Itinerante - 15h às 16h30 (Av.
Carlos Mauro); Presença do Papai
Noel, na Casa de Natal - 16h às 21h
(gramado do parque Dr. Octávio
de Moura Andrade); Banda JJ e
seus Rapaizinhos - 20h30 às 22h30
(Boulevard)

Cortejo Natalino - 18h às
19h (saída na praça prefeito
Wilson Modesto -  chegada
Centro de Convenções); Aber-
tura da exposição 1ª Mostra
Boa Nova - Presépios em Foco

-  19h  (Centro  de  Conven-
ç õ e s ) ;  C o r o  M u n i c i p a l  d e
Águas de São Pedro - 19h10
(Centro de Convenções

Domingo (19) -  Presença do
Papai Noel, na Casa de Natal - 16h
às 21h (gramado do parque Dr. Oc-
távio de Moura Andrade; Quinte-
to é pra Jazz - 19h às 21h (Boule-
vard)

Quarta-feira (22) - Mini coral
de Natal - 20h30 às 22h (Boule-
vard)

Quinta-feira (23) - Mississipi
Jazz Band Itinerante - 15h às 16h
(Av. Carlos Mauro)

Presença do Papai Noel, na
Casa de Natal - 17h às 21h (gramado
do parque Dr. Octávio de Moura An-
drade); Grupo Especial de Natal -
20h30 às 22h30 (Boulevard)

Sexta-feira (24) - Banda Sinfôni-
ca Mississipi - 14h às 16h (Boulevard)
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Representantes de
Águas articulam parceria
binacional com o
Consulado Geral do México

No último dia 18, no Consulado
Geral do México, em São Paulo, re-
presentantes do Programa Desenvol-
vimento Local (DL) Turismo Águas
de São Pedro se reuniram para tra-
tar de uma parceria binacional, que
envolve a Estância e outra cidade do
México. De acordo com o presidente
do Comtur (Conselho Municipal de
Turismo), Jorge Duarte, a proposta
é de realizar intercâmbios entre as
cidades que tenham atrativos, pro-
dutos e serviços turísticos similares
para promover aprendizagens e de-
senvolver projetos em conjunto.

"Tratar de temas de interesse
comum, como modelos de desenvol-
vimento no turismo, desenvolvimen-
to e promoção de produtos turísti-
cos, marketing turístico com identi-
dade territorial, entre outros, pode-
rão beneficiar ambas as cidades",
disse Duarte, que esteve na reunião
com Bruno César Silva, assessor do
Consul, José Alberto Lima Gutierrez,
Consul Geral Adjunto e Miguel An-

gel Salas Mendez, Consul de Promo-
ção Cultural, Economia e Turismo.
Duarte informou que a expectativa é
de iniciar o projeto no primeiro tri-
mestre de 2022. "O próximo passo
será identificar e acordar sobre a es-
colha da cidade e articular os seus
representantes no México que esta-
belecerão contato com o município
de Águas. Após essa ação o Progra-
ma oficializará a solicitação de par-
ceria ao Consul Geral do México com
os objetivos mencionados e as res-
ponsabilidades de cada um".

Sobre o Programa DL Turis-
mo, o objetivo é viabilizar e imple-
mentar o conjunto de projetos defini-
dos no Plano Diretor de Turismo. As
entidades que fazem parte do progra-
ma são: COMTUR - Conselho Munici-
pal de Turismo, ACASP - Associação
Comercial de Águas de São Pedro, As-
sociação Plantando Sonhos e a Prefei-
tura Municipal. Mais informações: ht-
tps://desenvolvimentolocal.com/
aguas-de-sao-pedro/

Alberto Lima, Consul Adjunto do México, Jorge Duarte,
presidente do Comtur de Águas, Miguel Salas, Consul de
Promoção Cultural, Economia e Turismo
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Águas realiza mais uma
edição do Sonho de Menina
Todos os detalhes e planejamento da noite de gala foram
preparados minuciosamente pela Secretaria de Promoção Social

O projeto Sonho de Menina
ganhou mais um capítulo espe-
cial na noite de sexta-feira (28).
O tradicional baile de gala foi
realizado para dez jovens que
tiveram momentos marcantes
para guardar na memória.

As debutantes nascidas em
2005 que não tiveram a festa re-
alizada no ano passado por con-
ta da pandemia participaram de
uma série de preparações até
chegar o grande dia. Este era
um compromisso de governo do
prefeito João Victor Barboza e do
vice-prefeito Edison Xavier: dar
continuidade ao que deu certo!

Todos os detalhes e planeja-
mento da noite de gala foram pre-
parados minuciosamente pela Se-
cretaria de Promoção Social, que
tem à frente a primeira-dama
Amanda Gonçalves. Foram diver-
sas aulas, palestras e muito conhe-
cimento passado para as garotas.

Entre as atividades e tare-
fas das debutantes, destaque
para: escolha dos vestidos, fo-
tos para quadro e convite, en-
saio para local da festa, pales-

O tradicional baile de gala foi realizado para dez jovens nascidas em 2005

tra sobre águas termais e ba-
nhos sulfurosos, conversas so-
bre política, saúde íntima, ima-
gem corporal e representativida-
de feminina, oficina de pa-
tchwork e aula de etiqueta.

" M e s m o  e m  u m  a n o
m a r c a d o  p e l a  p a n d e m i a ,
continuamos com o compro-
misso de enaltecer a cada
ano o projeto Sonho de Me-
nina. Só temos a agradecer a

elas, às famílias e aos parceiros
que permitiram que esta ação se
concretizasse em 2021. Certamente
teremos um evento ainda melhor
no ano que vem", disse o prefei-
to João Victor Barboza.
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Águas é 1ª colocada na categoria turismo de saúde
A estância de Águas de São

Pedro figurou na primeira co-
locação na categoria turismo de
saúde na premiação do Top
Destinos 2021. A solenidade
aconteceu nesta terça-feira
(30), no Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo.

" É  u m a  h o n r a  t e r m o s
sido reconhecidos como a me-
lhor cidade do estado de São

Paulo quando se fala em tu-
rismo de saúde. E é exatamen-
te neste quesito que estamos
i n v e s t i n d o  c a d a  v e z  m a i s .
Águas de São Pedro carrega
consigo esta vocação, e basta
a nós, gestores públicos, dar-
mos condições para que este
segmento siga em plena ex-
pansão", comentou o prefeito
João Victor Barboza. A entre-

ga do prêmio foi feita ao se-
cretário de Turismo da es-
tância, César Siboldi. "Águas
tem esse perfil e a premiação
chega como um reconheci-
mento daquilo que tem sido
feito em todos estes anos.
Nossa meta é oferecer um tu-
rismo voltado para a saúde,
bem-estar  e  qual idade de
vida que são marcas intrín-

secas deste pequeno paraíso",
d i s s e  o  t i t u l a r  d a  P a s t a .
Águas de São Pedro ficou à fren-
te de Ibirá e Serra Nega. O prê-
mio, que tem votação popular pela
internet é um dos maiores reconhe-
cimentos ao potencial turístico das
cidades paulistas que têm no seg-
mento uma de suas principais
atividades e geram riqueza por
meio do turismo.
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Atletas de Águas participam
de copa regional

Jovens atletas de Águas de
São Pedro participaram no últi-
mo domingo (28) da Copa Regi-
onal de Tênis de Mesa realizada
na cidade de Santa Maria da
Serra. O torneio reuniu diver-
sas equipes e a estância figurou,
no geral, na 3ª colocação por
equipes. Destaque para o tenis-
ta de mesa João Geisel, que ga-
rantiu a 3ª colocação na classi-
ficação individual. "Nossos atle-

tas, mais uma vez, fazendo bo-
nito no torneio de tênis de mesa.
É sempre uma honra sermos
representados por eles", disse o
prefeito João Victor Barboza
(Cidadania).

A Coordenadoria de Espor-
tes parabeniza os atletas Alber-
to Dumit, Rodrigo Mendonça,
Gabriel Nucci, Amauri Ribeiro
e João Vitor Geisel por represen-
tar Águas de São Pedro.

Os atletas Alberto Dumit, Rodrigo Mendonça, Gabriel
Nucci, Amauri Ribeiro e João Vitor Geisel representa-
ram Águas de São Pedro

#TBT


