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Saaesp: autarquia tem novo diretor-presidente
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Danilo de Albuquerque como
novo diretor-presidente do
Saaesp (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Pedro)
Na quinta-feira, dia 20, o prefeito Thiago Silva nomeou o engenheiro Danilo de Albuquerque
como novo diretor-presidente do
Saaesp (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de São Pedro). Morador
de São Pedro desde 1981, Albuquerque é engenheiro agrônomo, formado pela Esalq (Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz")
em 1977, e especialista em Gerenciamento Ambiental pela USP (Universidade de São Paulo). Além de vasta experiência privada, Albuquerque já
atuou no Governo do Estado de São
Paulo. Ele substitui Giovane Genezelli,
quedeixou o cargo por motivos pessoais. Agradeço a confiança e a

oportunidade concedida pelo prefeito Thiago Silva de estar à frente
do Saaesp, o qual tenho que deixar
por razões pessoais", disse Giovane Genezelli. Albuquerque também
agradece a confiança do prefeito e
destaca que chega para somar com
a equipe da autarquia. "Chego para
somar e dar continuidade às ações
já desenvolvidas pelo Saaesp, alinhadas com as diretrizes do prefeito Thiago Silva, a quem espero
poder corresponder às expectativas
e à confiança em mim depositada.
Quero contar com a colaboração de
toda a equipe da autarquia, formada
por pessoas dedicadas ao trabalho
que realizam", afirmou.
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Danilo de Albuquerque, prefeito Thiago Silva e Giovane Genezelli
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Infraestrutura faz parte dos investimentos dá
Administração do prefeito Thiago Silva
INVESTIMENTOS DE 11,9 MILHÕES – São Pedro tem hoje
nove obras públicas em andamento e outras quatro com
ordem se serviço emitida, programadas para ter início
nos próximos dias. As obras atendem as áreas de
educação, turismo, cultura, esportes e infraestrutura e boa parte delas é feita com recursos do município. Os investimentos somam R$11,9 milhões. A3

Fábio Xavier, de 10 anos, foi a primeira criança vacinada em São Pedro. Detalhes nas páginas A3 e A4
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Conceitos superados da
História do Brasil
João Ribeiro
Junior
Servir da
História como lição, como fazem
aqueles que veem
no passado situações e exemplos
que devem ser evitados ou repetidos nos dias de hoje, é estudar uma
história de conceitos superados. O
uso da História como lição de moral ou de experiências negativas e
positivas só pode ser qualificado
como ridículo. O julgamento do
passado configurado num verdadeiro
Tribunal
do
momento,condenando ou elogiando indivíduos e classes sociais
como se fosse possível julgar as coisas e seres acontecidos com os conceitos e preconceitos do presente. É
da maior importância entender-se
que lecionar ou estudar a História
implica fundamentalmente em reconstituição das épocas que se pretende analisar com seus componentes gerais, situações e possibilidades dos fatos e homens em foco.
Muitos descobrem no conhecimento da história as armas da quiromancia, isto é, recurso para a previsão do futuro próximo ou remoto. Aqui a trilha éatraente e exerce
poderosa tentação. Quantos prejuízos de formação intelectual e científica! Refiro-me,sobretudo, aos
marxistas, que com seu "materialismo dialético histórico", com respostas já prontas,buscaram (ainda buscam) no passado apenas trechos que aparentemente as justificam. Então não houve gente que
iludiu moços e velhos com a invenção de uma aliança entre burguesia nacional e o proletariado no
Brasil contra o imperialismo e pelo
desenvolvimento. Provaram eles a
existência dessas duas classes configuradas como tais, conscientizadas para isso? Não!Limitaram-se
a publicidade dos conceitos sem
quaisquer bases científicas. Um
desses chegou a afirmar da impossibilidade de êxito de um golpe de
direita ou esquerda no país. Muitos acreditaram. Depois, a
amarga desilusão. Ora, o máximo que se permite o estudo do
passado é o entendimento de
certas situações do presente.
Por último, lembro uma fobia.
O temor de ensinar a história do
passado recente e do presente. Além
de razões óbvias - o desconhecimento dos fatos atuais por não estarem incluídos nos livros oficiais
e o natural receio pela discussão
presente - outras há que são como
um biombo pseudocientífico. Dizem. "Não existem documentos
para comprovar"," não há referências claras", etc. Nada melhor do
que relatar um debate que assistimos, quando um conhecido professor e autor defende as argumentações acima citando o exemplo da
impossibilidade de se analisar oque
, por exemplo,o ex-presidente Jânio Quadros, ou o ex-presidente
João Goulart e mesmo as verdades
e as mentiras da "Comissão da Verdade" em relação do que aconteceu nas décadas do contragolpe

O ensino da
História é
sempre muito
prejudicado nas
áreas onde se
instalam
regimes
totalitários,
ditatoriais, de
direita ou de
esquerda
militar, que impediu o golpe da esquerda revolucionária. Lembro,
também, que sobre os fatos atuais
existem mais documentos, referências e riquezas de meios do que as
histórias das tentativas dos anarquista e comunistas, em conjunto, em oposição aosintegralistas, tomarem o
poder, apenas para exemplificar.
Vale acrescentar que o ensino
de História é sempre muito prejudicado nas áreas onde se instalam
regimes totalitários, ditatoriais, de
direita ou de esquerda que se
opõem à história porque não tem
interesse em justificar objetivamente sua ascensão ao poder e suas
decisões. Ela lhes é adversa. Explicando com mais coerência, é indiscutível que em cada época se
reconstitui o passado novamente segundo os condicionantes de
cada momento. Assim, no caso,
aos elementos conservadores
que dominam o poder essa reformulação não interessa à luz
de novos condicionantes, pois
eles mesmos representam forças
anacrônicas à realidade.
Para concluir, que vinculações
se podem firmar entre o ensino da
História e a atual situação brasileira? Simplesmente, através dele, pesquisar o passado remoto e próximo na busca da explicação e da
compreensão da presente realidade, nos seus aspectos políticos, econômicos e sociais, nunca isoladamente, sempre com suas implicações e conotações internacionais.
Parece pouco, mas é muito e é o
correto. As lições de moral da história para os moralistas. A adivinhação do futuro para aqueles que
querem o poder, com suas críticas
hipócritas do presente. É a velha
história, "se estivéssemos no poder,
hoje, tudo seria diferente". Não
haveria nenhum problema, se pensassem no futuro e não ficar comparando o presente com o passado
na busca de comparações ideológicas. Sendo, que o passado é mais
importante que o futuro. Só porque o atual presidente é um capitão. A oposição continua fazendo
suas críticas, esquecendo-se o quanto ele já fez para o futuro. E o mais
importante, sem corrupção.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente de Direito Constitucional e de
Teoria Geral do Estado e
Ciência Política e História,
doutor em Educação, mestre em Filosofia (Unicamp)

Parece que tudo está contra nós
Aldo Nunes
Nossa mente é o sexto sentido: um órgão de muita percepção
bem superior à dos nossos órgãos
físicos. Ela se encanta com a diversidade de informações vindas dos
outros cinco sentidos físicos, mas que
tambémabrangeemoções,visõesepressentimentos. Ela precisa de desenvolvimento para navegar nesse mar confuso cujo mapa perfeito não dispomos,
o que nos leva a buscar o silêncio
para fazer reflexões profundas e
realistas, sem que tenhamos ninguém por perto para dar palpites.
Vejamos as nevadas pesadas especialmente nos EUA - e, as chuvas também pesadas que desabam
aqui no Brasil - nos estados da Bahia
e Minas Gerais - nos dão mostras de
que o mundo, no seu todo, está como
se diz popularmente "de cabeça para
baixo" e, chamando nossa atenção
para que tomemos providências rápidas. O crescimento espantoso e rápido do 'Ômicron' que pegou o mundo todo de surpresa com maior força de propagação do "Covid/19" comprova, ainda mais, que há algo oculto por traz desses acontecimentos que
"parece que tudo está contra nós.
Não sou habilitado em física nem
química, apenas um curioso e devotado místico que muito leio sobre as
coisas ocultas e participante de sociedades que estudam essas coisas,
onde muito aprendi e muito me ajudou a vencer na vida. Tudo, a meu
ver e entender, está ligado ao clima:
a poluição da nossa atmosfera - devido a inércia do nosso cuidado como
humanos para com a terra (nossa
fonte indispensável para o cultivo da
nossa alimentação) e, o nosso desrespeito às leis da natureza. Só não
percebe quem não está nem aí para
com os outros. Se cada um de nós
tivéssemos mais entendimento com
os outros, tudo teria solução. Ficar
em cima do muro é acreditar que o
muro é firme, mas contra a força da

água e do vento,
não há obra que
resista. É preciso
colocar "mãos nas
obras" antes que a
humanidade sucumba e nada possamos aproveitar
e recuperar para manter a vida neste
planeta.
Buscando na história do mundo vamos ter conhecimento de situações semelhantes pelas quais estamos passando. Talvez até mais dramáticas e desesperadoras. Mas, a
força da vontade de boa parte dos
povos, arregaçaram as mangas e
suplantaram as dificuldades até então. Tudo é possível desde que estejamos unidos e com boa vontade e bons
sentimentos. Aqui para nós, nossa
região (São Pedro e adjacências),
nossa moradia, nosso local de trabalho, nossa meta do desenvolvimento
do turismo, com o rompimento da
estrutura rochosa na cidade de Capitólio, lá nas Minas Gerais, na área
turística denominada de "Mar de
Minas", e onde turistas em embarcações aquáticas que visitavam os
cânions da região, há 293 km de Belo
Horizonte, acreditando estarem livres
de qualquer perigo, a perda de 37
vidas, causou grande impacto para
nós são-pedrenses, especialmente
com o advento da fissura constatada na nossa Serra do Itaquerí, no
vizinho município de Santa Maria da
Serra, no trecho de serra na SP/304
que liga o município com Torrinha:
que eu muito conheço pois muito utilizei aquele trecho com serra e curvas, pista estreita, sem acostamento
que por bom tempo ficou com um
trecho da estrada, com meia pista,
devido a fortes chuvas que provocaram deslizamentos quando fui chefe
do Posto Fiscal Estadual de Brotas,
pouco antes da minha aposentadoria (ano 2000) e ela, nesse dia 03
(terceiro dia do ano 2022), 2ª feira,
apresentou rachaduras e foi interdi-

Espero que à
vista de todos
esses
acontecimentos,
o nosso
mun
nii cí pi o to m e
as precauções
necessárias e
providencie
uma necessária
vistoria técnica
na Serra
tada para análise do terreno montanhoso, que demonstrava perigo de
desabamento, vi minha alerta já de
bom tempo para nosso município de
São Pedro, sobre a nossa estrada vicinal que nos dá acesso ao Bairro
Santo Antônio, ao município de Torrinha, Brotas e Itirapina, cuja subida
está o nosso parque turístico do Cristo, a Asa Delta, um dos nossos maiores orgulhos e fonte de renda turísticas e trabalho, e há pouco tempo
teve desabamentos. A referida estrada, também sem acostamento e com
curvas perigosíssimas que não suporta trafego de caminhões e veículos
pesados, mas que sempre há os que
burlam as recomendações de segurança e causam desastres.
Em artigos anteriores já recomendei uma necessária vistoria desse trecho com pessoal especializado,
especialmente de geólogos e professores da ESALQ-USP de Piracicaba
que possui pessoal capacitado e conhecedores do nosso solo regional,
pesquisas e estudos, especialmente do
hidrográfico, e que dá amparo para
o desenvolvimento agropecuário brasileiro com reconhecimento em toda
América do Sul, Central e do Norte,
além da Europa e Ásia. Embora não
eu não seja da área, possuo razoável
conhecimento pelos meus estudos

paralelos na área agrícola, que me
habilitou fiscalizar usinas de açúcar
e álcool e de bebidas fermentadas e
combustíveis derivados do petróleo.
Espero que à vista de todos esses acontecimentos, o nosso município tome as precauções necessárias e
providencie uma necessária vistoria
técnica em nossa subida da Serra,
antes que sejamos surpreendidos,
com chuvas mais pesadas de verão.
Sei muito bem o que é esse acontecimento. No trabalho, como fiscal nessas várias regiões do nosso Estado,
enfrentei muitas estradas e serras,
cheguei a ficar sozinho no meu carro, vindo do plantão fiscal durante a
madrugada por mais de horas, em
estrada estadual em fase de duplicação e asfaltamento, sob forte temporal com ventos e chuva de granizo,
sem contar com enfrentamento de
serração onde não se enxergava dois
metros além do carro. Vi cachoeiras
de serras, pela chuva pesada, crescerem repentinamente e levarem pontes e estradas e ter que enfrentar desvios quase intransitáveis para chegar nos postos de fronteiras estaduais para substituir o colega na escala
de plantões. Sou testemunha ocular
desses fatos. Sorte que naquele tempo, meu contato direto com motoristas profissionais de caminhões, carretas, ônibus muito com eles aprendi
sobre os segredos e perigos das estradas, especialmente em serras, sob
serração, chuva ou sol, animais na
pista e andarilhos e alimentação rápida em restaurantes estradeiros.
Que o nosso padroeiro, São
Pedro, que era pescador - conhecedor das águas e do clima ?, olhe
por nós neste ano, que na astrologia, tem início no dia 20 de março
às 12h35 (início do outono), protegendo-nos das chuvas do verão.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de
rendas aposentado E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

Por um projeto educacional para a nossa juventude!
Professora Bebel
O secretário Rossieli Soares
assumiu de vez e de forma aberta o
objetivo de destruir a educação
pública no Estado de São Paulo.
Após quase três décadas
de governos do PSDB no mais
rico e populoso estado do país
e aquele que temo maior número de estudantes matriculados, afirma que a educação
brasileira é uma das piores do
mundo, para justificar uma
reforma do ensino médio que
vai formar jovens exclusivamente para suprir demandas por
mão de obra no chamado "mercado" de trabalho e para fomentar o "empreendedorismo" dentro de um modelo econômico
que está extinguindo oportunidades para a juventude.
O "novo" ensino médio que
o secretário lança com pompa e
circunstância é muito velho. Remonta a um período em que a
escola pública visava transmitir a seus estudantes o básico
do básico, suficiente apenas
para que pudessem cumprir
as tarefas necessárias nas

empresas e serviços nos quais eram
contratados. Prosseguir estudos em
nível superior era
exceção no caso da
juventude formada por filhos e filhas da classe trabalhadora.
Alcançar cargos mais altos nas
hierarquias do mundo do trabalho demandava um enorme
esforço pessoal.
Pois bem, com uma nova nomenclatura, na qual podemos encontrar "protagonismo juvenil",
"itinerários formativos", "competências e habilidades" e outros jargões do novo linguajar tão caro aos
neoliberais, a reforma do ensino
médio faz a educação brasileira caminhar para trás. A partir do segundo ano do ensino médio, os
estudantes escolherão entre o
pouco e o quase nada em termos de formação educacional.
No lugar das matérias fundamentais para a formação de
qualquer cidadão ou cidadã que
pretenda ter condições de decidir o seu próprio destino (como
história, geografia, biologia, fí-

O "novo"
ensino médio
que o
secretário
lança com
pompa e
circunstância
é muito velho
sica, química, artes, filosofia,
sociologia), entram quinquilharias e cursos pseudo profissionalizantes, como criação de games, técnico em turismo, técnico e administração etc. Claro, o
ensino técnico-profissional é
fundamental, mas não com
esse nível de rebaixamento curricular e sem destruir a formação geral básica indispensável
para nossa juventude.
Nós vamos resistir. Vamos
debater nas escolas com os professores, funcionários, conselhos de escolas, comunidades,
para que resistam ao rebaixamento do ensino médio feito por um governo em fim de

mandato. E o Estado de São
Paulo precisa de um projeto
educacional para a juventude,
mas nada podemos esperar dos
governos que aí estão.
É fácil para o ex-ministro do
governo golpista de Michel Temer
fazer determinadas afirmações,
pois foi ele mesmo o responsável
pela famigerada "reforma do ensino médio" e também por impedir
que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação no governo do
PT fossem levadas à prática.
Os brasileiros e os paulistas
contam os dias e as horas para que
finalmente acabem esses governos
destruidores de Bolsonaro e Doria
e para que possamos retomar o caminho da construção de uma
nação que forme nossos jovens
para a cidadania e para a vida
que escolherem e não o destino
imposto por um sistema movido unicamente pelo lucro.
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, deputada estadual, líder da
bancada do PT na Alesp

A mulher como pessoa
José Renato Nalini
A convite de minha amiga,
Maria Domitila Prado Mansur,
participei de um dos painéis do Seminário Direito das Mulheres, promovido pela Escola Nacional da
Magistratura e Escola Judicial Militar do Estado de Minas Gerais.
Cada etapa homenageava uma figura feminina merecedora. Nesse
painel foi a Juíza carioca Viviane
Vieira do Amaral Arronenzi. Na
véspera do Natal de 2020, foi assassinada pelo ex-marido, o engenheiro civil Paulo José Arronenzi.
O homicídio foi praticado no momento em que a vítima entregava
as filhas ao pai, para com ele passarem a noite de Natal.
Uma testemunha conseguiu
filmar o crime e no vídeo é possível
perceber que as três filhas imploravam ao pai que não matassem a
mãe. Foram dezesseis facadas, a
maior parte na região facial.
Palestraram no painel as doutoras Flávia Noversa Loureiro, autoridade em Ciências Criminais da
Universidade do Minho, Déborah
Prates, autora do livro "Acessibilidade Atitudinal", publicado em
2019, que atua na causa das pessoas com deficiência e Viviane Limongi, advogada paulista e que
só no decorrer da apresentação,
vim a saber, filha do grande magistrado Celso Limongi, que também presidiu o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Três explanações bastante
substanciosas e instigantes. Impressionou-me a fala e a garra da

doutora Déborah
Prates, com deficiência visual, que
definiu o capacitismo, espécie do gênero preconceito,
reducionista da
pessoa deficiente à
própria deficiência. Mencionou o filósofo Pierre Bourdieu, comentou
o verdadeiro subterrâneo social em
que permanecem os deficientes,
sobretudo a mulher.Asociedadecontemporâneacultivaumaespéciedeideologia da deficiência, tornando invisíveis aqueles que mais necessitam de reconhecimento e apoio.
Uma visão que nunca me
ocorrera antes, a de que o contratualismo - uso recorrentemente as
posturas de Rousseau, na sua visão idílica, de John Locke, para
quem faltaria à sociedade sem comando as três funções estatais e
de Thomas Hobbes, que legitima o
autoritarismo - deixou indefesas a
mulher, a criança e a velhice. A
deficiência tem de ser encarada em
seu complexo espectro biopsicossocial, não apenas biológico. Enquanto isso não ocorrer, continuarão
firmes as barreiras postas entre os
deficientes e não deficientes.
Apreciei bastante a conotação
de que a mulher não tem de ser
considerada algo tão antípoda ao
homem. Na verdade, a melhor concepção é a de que ambos são "pessoas". Pessoas que, pelo mero fato
de integrarem a espécie humana,
são igualmente merecedoras de
respeito, reverência ao supra
princípio da dignidade.

São pessoas
assim que nos
ajudam a
robustecer a
crença num
Brasil melhor
prometida pelo
constituinte
de 1988
Lembrei-me do livro "Nós,
Mulheres", de Rosa Montero. Autora que me foi apresentada por
meu amigo-irmão Paulo Marcos
Eduardo Reali Fernandes Nunes,
no livro seminal "A louca da
casa", abordagem saborosa sobre a imaginação. Era assim que
Santo Agostinho a denominava.
O livro "Nós, Mulheres" contempla dezesseis perfis femininos.
Ali estão Agatha Christie e Alma
Mahler, George Sand e Mary Woolstonecraft, Camille Claudel e
Margaret Mead, Frida Kahlo e Simone de Beauvoir. Mas o que realmente interessa é a sensata postura de Rosa Montero em relação ao
feminismo: "Não só não acredito
que nós, mulheres, tenhamos de ser
forçosamente admiráveis, como
também reivindico que possamos
ser tão más, tão tolas e tão arbitrárias como os homens às vezes o são.
Almejo a verdadeira liberdade do
ser, assumir nossa humanidade
cabal e plena, com todas as suas
luzes e suas sombras. Não obstante, todas elas, malvadas ou bondo-

sas, infelizes ou felizes, derrotadas ou
triunfantes, são pessoas bastante incomuns e têm vidas fascinantes".
As mulheres envolvidas no
Seminário têm vidas fascinantes.
A começar da Ministra Elizabeth
Rocha, que o idealizou. Mas também Maria Domitila Mansur e as
três painelistas. Não é preciso muita perspicácia para detectar páginas impressionantes de episódios
femininos. Como observa Rosa
Montero: "Quanto mais adentramos o mar remoto do feminino,
mais mulheres descobrimos: fortes ou delicadas, gloriosas ou insuportáveis, mas todas interessantes.
As águas do esquecimento estão
repletas de náufragas e basta embarcar para começar a vê-las".
Eventos como o Seminário
"Direito das Mulheres" ajuda a
perscrutar esse exuberante universo feminino. Com a adesão respeitosa e entusiasta do sexo masculino, como o juiz Flávio Henrique
Albuquerque de Freitas, que fez
emocionante relato após a exposição das painelistas. São pessoas
assim que nos ajudam a robustecer a crença num Brasil melhor, até à edificação da pátria
justa, fraterna e solidária prometida pelo constituinte de 1988.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Obras somam R$ 11,9 mi
no Município de São Pedro

As obras em execução incluem construção de almoxarifado para a Educação,
creche-escola no Nova São Pedro, para 300 crianças e ampliação de escola
São Pedro tem hoje 9 obras
públicas em andamento e outras 4
com ordem se serviço emitida, programadas para ter início nos próximos dias. As obras atendem as
áreas de educação, turismo, cultura, esportes e infraestrutura e boa
parte delas é feita com recursos do
município.Os investimentos somam R$11,9 milhões.
A lista das obras em execução
inclui a construção de um almoxarifado próprio para a Educação,
construção de creche escola no
bairro Nova São Pedro, com capacidade para 300 crianças e
ampliação da Emeb Halina Bulba Baldon, que vai ganhar mais
quatro salas e praticamente dobrar a capacidade de atendimento para o período integral.

Também estão em execução
obras na área de infraestrutura, como a pavimentação da estrada do Macuco, importante
via de ligação entre os bairros Jardim das Cachoeiras,
Novo Horizonte e Capim Fino
com o alto da serra de São Pedro. O asfalto será implantado em um trecho de aproximadamente 1,2 quilômetro que
vai receber também guias,
sarjetas, calçada e iluminação. Nesta área há ainda outra obra com ordem de serviço assinada: a pavimentação
asfál t i c a d o C h á c a r a s A B C ,
ação bastante reivindicada
pela população.
São 3 as praças que entram na
lista das obras em execução: a do

São Benedito, com mudanças na
iluminação e nos sanitários, revitalização do calçamento, pórtico,
pergolados e instalação de bancos
e lixeiras; a do bairro Portal das
Flores, que terá pista de caminhada, paisagismo e um diferencial:
um violão de concreto no piso
em homenagem ao compositor
e cantor Meirinho, que tem familiares em São Pedro, e a do bairro Mariluz, que passa a contar com
mais um espaço de lazer.
A lista inclui ainda mais duas
obras já iniciadas e outras 2 com
ordem de serviço assinada na área
de turismo, cultura, esportes e lazer: a construção de uma quadra
poliesportiva no São Dimas, a instalação de grama sintética dos campos do Nova Estância e pista de

skate e com ordem de serviço assinadas, a obra de fechamento, iluminação externa e pórtico do Ginásio Ginásio Municipal Antonio Carlos Siloto Filho, o Bordadão; e o términodas obras dos
Espaços Gastonômico e Artístico.
"São obras em áreas importantes realizadas com o objetivo de oferecer infraestrtura, lazer e segurança aos são-pedrenses. Estamos em
constante contato com as empresas para que os cronogramas sejam cumpridos e as obras possam significar mudanças efetivas no dia a dia dos munícipes",
disse o prefeito Thiago Silva,
que destacou também que estudos e planejamentos para outras
ações e obras são contínuos. "Melhorar é sempre nosso objetivo".

P ANDEMIA

Começa a imunização de
crianças em São Pedro
Nesta sexta (21), exatamente um
ano após a chegada das primeiras vacinas contra Covid a São Pedro, teve
início a vacinação de crianças de 5 a 11
anos na cidade. O primeiro vacinado
foi Fábio Xavier, de 10 anos.
"Estou emocionada, essa é
uma dose de esperança. Vou fazer
uma viagem a trabalho e meu filho
vai viajar comigo, agora vacinado",
disse a mãe de Fábio, Caroline, que
destacou também o fato da vacinação ocorrer em casa"Estão de
parabéns por isso". Nesta primeira
fase da vacinação dos menores de
12 anos são imunizadascriançascom
comorbidades graves e em domicílio.
O Vacimóvel vai até a residência dos
que se encaixam neste perfil.
Como o número de vacinas é
insuficiente para atender todas as
crianças, a vacinação foi dividida em
fases, assim como aconteceu no início
da imunização, há um ano. As informações sobre os grupos atendidos
serão divulgadas nos canais oficias da Prefeitura de São Pedro.
EMOÇÃO REVIVIDA - Em
21 de janeiro de 2021, as primeiras
doses da vacina contra o coronaví-

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Construção da quadrapoliesportiva no São Dimas

rus chegaram por volta das 16h45 a
São Pedro. O prefeito Thiago Silva recebeuomaterialtrazidopelaGVE(Grupo de Vigilância Epidemiológica),
com escolta da Polícia Militar.
Logo após a entrega do material na Umis, três funcionárias foram vacinadas: Catarina Bontorim, 69 anos de idade e 27 anos de
Umis; Janete Ramalho e Orlanda da Silva Vidal, hoje com 70
anos e 15 anos de Prefeitura.
Um ano após o início da vacinação, as imunizadas continuam
a trabalhar na linha de frente na
Umis e duas delas relembraram a
sensação. "Fiquei emocionada com
a situação. Hoje já tomei as 3 doses
e graças a Deus não peguei o bichinho", disse Orlanda.
Catarina conta que a imunização foi um marco em sua vida.
"Foi gratificante ter sido escolhida para começar a vacinação.
Fico muito feliz por isso e sempre agradeço", relatou, contando também que sempre incentiva as pessoas a se vacinarem.
"A vacina diminuiu muito o
número de casos e mortes".
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Praça Portal das Flores terá homenagem ao compositor Meirinho

Orlanda Vidal (máscara azul) e Catarina Bontorim, na Umis,
um ano após serem as primeiras imunizadas de São Pedro

M USEU

T RANSPORTE

Secretário de Turismo de Águas Prefeitura de Charqueada
se reúne com especialistas
notifica concessionária e
O secretário de Turismo de Águas de São Pedro, além de solicita reparos em rodovia
Águas de São Pedro, César Si- buscar parcerias junto ao gru-

Trecho conhecido como estrada do Macuco terá pavimentação,
guias, sarjetas e calçada

boldi, participou de uma nova
reunião com a equipe de Cultura da cidade de Limeira. A gestora do museu Adriana Azzolino, o empresário Antônio Andrade e o presidente do Comtur,
Jorge Carlos Silveira Duarte,
também estiveram no encontro.
O objetivo é apoiar iniciativas de instalação, modernização e difusão da história de

po técnico do SISEM (Sistema
Estadual de Museus), vinculado à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.
"Esse é um projeto que terá
total atenção da nossa parte. A
criação do museu irá contribuir
muito com a preservação da
história de nossa estância, que já
conta com um acervo incrível", disse o secretário de Turismo.

C HARQUEADA

Prédio do NAPE Alvorada passará por reforma
O prédio do NAPE Alvorada
vai passar por uma ampla reforma e, posteriormente, abrigará
o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de Charqueada. O prefeito Rodrigo Arruda (DEM) e uma equipe de engenharia da prefeitura visitaram
o local que estava abandonado.
A equipe gestora do CRAS
também participou para conferir se
o espaço, após reforma e revitalização, atenderia as necessidades do
CRAS. Arruda já deu ordem para
que os engenheiros iniciem o projeto em conjunto com a equipe do
CRAS para que essa obra comece e
termine o mais rápido possível e o
prédio possa voltar a ter uso.
"O prédio está há anos abandonado, sendo depredado e invadido. Isso é triste de se ver. Um

prédio público precisa estar sendo
utilizado, prestando serviços para
a população, e é isso que vamos fazer. Já pedi celeridade do projeto
de engenharia para que possamos iniciar essa obra o quanto
antes e devolver esse espaço
para comunidade, agora com o
novo CRAS", disse o prefeito.
A escolha do CRAS ocupar o
prédio se deu por vários motivos,
mas o principal é para atender uma
recomendação do órgão gestor de
que o CRAS deve estar próximo da
população que atende. "A localização é ótima e o espaço melhor
ainda. É o que precisamos para
desenvolver todas as atividades,
serviços e oficinas que estamos
planejando", complementou
Amanda Macaubas, diretora do
Desenvolvimento Social.

Divulgação

A Prefeitura de Charqueada
notificou a concessionária Eixo,
responsável pela manutenção das
rodovias na região. O documento
também foi enviado com cópia
para a Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp).
O município alega que tanto a
SP-191 quanto a SP-308, nos trechos em que corta Charqueada,
apresentam má conservação
do asfalto e acostamentos.
O documento é assinado também pela Defesa Civil de Charqueada, que solicita reparos urgentes
em vários trechos das rodovias. "É
preciso mais atenção por parte da

concessionária. Estamos falando
de trechos recém-recuperados e
que, senão forem bem cuidados,
tão logo estarão totalmente
destruídos como já presenciamos
por tantos anos", disse o prefeito
Rodrigo Arruda (DEM).
A Defesa Civil de Charqueada
fez uma série de registros dos trechos que apresentam má conservação e elaborou um relatório. "Trata-se de um trabalho preventivo e
que visa alertar o estado sobre as
condições das rodovias", disse o coordenador da Defesa Civil e comandante da Guarda Civil de
Charqueada, Valdir Cândido.

L IMPEZA

Catacacareco volta
neste sábado, 22

O prefeito Rodrigo Arruda (DEM) e uma equipe de engenharia
da prefeitura visitaram o local que estava abandonado

O Catacacareco volta a percorrer as ruas de São Pedro a
partir deste sábado (22), quando os caminhões de coleta passarão pelas ruas recolhendo
bens inservíveis como móveis
velhos, eletroeletrônicos e materiais quebrados acumulados
em casa.
O programa funcionará por
setorização, com atendimento
de um setor por semana e a coleta dos resíduos deixados nas
calçadas. Confira o cronograma:
Grupo A - Centro, Jardim
Buriti, Jardim Itaquerê, Jardim
Serrano, Loteamento Santana,
Pallú, Portal das Flores, Santa
Cruz, São Benedito, Vale do Sol,
Vila Estela, Vila Helena, Vila Lobos, Vila Nova, Vila Olinda.
Grupo B - Chácara Bela Vista,
Horto Florestal, Jardim São Dimas, Jardim São Tomé e Residencial São Pedro.
Grupo C -Jardim Bela Vista, Jardim Cássio Paschoal Padovani, Jardim Santa Mônica,
Jardim São Pedro, Recanto das
Águas, São Judas Tadeu, Vila
Baltieri e Vila Pindanga.
Grupo D - Cidade Jardim,
Dorothea, Estância Água Mineral. Jardim Botânico 1000, Jardim Botânico I e II, Jardim das
Cachoeiras, Jardim Itália, Jardim Mariluz I, II e III, Jardim
Navarro, Jardim Nova Estância, Loteamento campos do Jd.
Botânico, Novo Horizonte, Residencial Ipê e Vila Rica.

Grupo E - Chácara Mirante
de São Pedro, Chácaras ABC,
Colina de São Pedro e Nova São
Pedro I e II.
Grupo F - Floresta Escura,
Jardim Santa Rosa, Nova Europa
e Sulforópolis.
Grupo G - Alpes das Águas,
Bela São Pedro e Terra Prometida.
No dia 22 de janeiro, o setor A será atendido; no dia 29 o
setor B, e assim sucessivamente
até todos os grupos serem beneficiados. Ao final do ciclo será
feita uma pausa na coleta. A logística será retomada, sempre
com informações aos munícipes
sobre as datas.
O acúmulo desses materiais
pode propiciar criadouros de vetores de doenças e/ou promover o descarte irregular desses
resíduos e isso torna a participação da população de extrema
importância. Por se tratar de
serviço externo, podemos enfrentar diversidades com as
chuvas, portanto se no dia do
seu bairro estiver chovendo,
cancelaremos o serviço e reagendaremos uma data ao longo da
semana.
Em caso de dúvidas, a Coordenadoria de Meio Ambiente
pode ser contatada pelo telefone/WhatsApp (19) 3481-9260.
As informações são sempre disponibilizadas nas mídias sociais
(@meioambientesaopedro) espaço que divulga também informativos sobre os bairros atendidos na semana.
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Saúde de São Pedro inicia
vacinação em crianças
Numa ação pioneira do município, crianças de 5 a 11 anos, com
comorbidades graves, serão imunizadas em suas residências

Nesta sexta-feira (21), a Secretaria de Saúde de São Pedro deu
inicio a vacinação contra a Covid19 em crianças de 5 a 11 anos, com
comorbidades graves. Numa ação
pioneira do município, somente
neste primeiro dia, 10 crianças foram imunizadas em suas próprias
residências. Pelas redes oficiais da
Prefeitura de São Pedro, é possível acompanhar o cronograma
de vacinação de novos grupos.
"Começamos hoje com crianças que já são atendidas na rede,
que tínhamos conhecimento de
suas comorbidades graves, como
paralisia cerebral, autismo, enfim,

crianças que têm dificuldades de
sair de casa", explicou a secretária
de Saúde, Carolina Figueiredo.
A secretária ressalta que foi
criado um número de telefone exclusivo para o cadastro de vacinação de crianças com essas condições: (19) 3481-9310. "Um profissional técnico irá atender, dar
todas as orientações e agendar
a vacina na residência".
Apesar de um pouco apreensiva, a advogada Renata Margarido, mãe de Arthur Margarido, de
6 anos, disse que prefere acreditar
na Ciência. "Confesso que tenho um
pouco de receio das possíveis rea-

ções, mas mesmo assim decidi confiar na Ciência e receber essa equipe
para vacinar meu filho", declarou.
Famosa nas redes sociais por
suas vitórias contra a cardiopatia
congênita, a pequena Helena Bilia
Matarazzo, filha da Ligia Bilia, já
publicou no @docurinhasdocoracaodalele o sentimento de ter sido
vacinada. "E hoje foi o dia dela! O quanto esperar por isso, medo? Medo eu tenho de passar de novo por tudo o
que já passei com ela! Vacinas salvam vidas, sim! Orgulho da minha
pequena grande guerreira".
Acompanhado pela mãe Simone, Davi Cardoso Evangelista da

Silveira também fez questão de ser
fotografado com a carteirinha de
vacinação nas mãos para mostrar
o quanto foi corajoso e estava feliz
com a primeira dose.
Pré-cadastro - A partir da segunda-feira, dia 24 de janeiro, todas as unidades de saúde de São
Pedro estarão à disposição para o
pré-cadastro de vacinação para todas crianças de 5 a 11 anos. É importante ressaltar que esse pré-cadastro deve ser feito na unidade
de saúde onde a criança já é atendida, conforme sua localização. O
responsável pelo cadastro precisa
levar um documento com foto.
Divulgação

Davi Cardoso Evangelista da Silveira comemorou a vacinação
com a mãe Simone

A advogada Renata Margarido, mãe de Arthur Margarido, de 6 anos,
disse que prefere acreditar na Ciência

S AÚDE
Cronograma do Vacimóvel é ampliado

Acompanhada da mãe Ligia Bilia, a pequena Helena Bilia Matarazzo
recebeu a primeira dose

O cronograma do Vacimóvel,
veículo da Secretaria de Saúde de
São Pedro que leva doses de vacina
até os bairros, foi ampliado e agora
vai chegar a mais locais.
Na semana de 24 a 28 de janeiro, o Vacimóvel vai percorrer,
sempre das 15h às 18h, os bairros
Theodoro de Souza Barros (Terra
Prometida), São Tomé, Horto Florestal, Dorothea e Mariluz I e II e
Floresta Escura.
De 31 de janeiro a 4 de fevereiro os bairros percorridos serão Jardim Camargo e Vertentes das
Águas; Graminha, Comunidade
São Dimas, Jardim Botânico I e
II,Centro e Vila Nova.
Há ainda mais uma semana
programada, de 7 a 11 de fevereiro,
com atendimento aos bairros Jardim Itaquerê, Jardim Serrano, Jar-

dim Buriti, Jardim Holliday, Nova
São Pedro I e II, Jardim Itália, Novo
Horizonte, Jardim das Cachoeiras,
Residencial São Francisco e Nova
Estância. A ocorrência de chuvas pode
alterar o cronograma. Confira sempre os bairros atendidos nos canais oficiais da Prefeitura de São
Pedro. A recomendação da Secretaria da Saúde é para que as pessoas que precisam receber a primeira, segunda ou terceira dose
dirijam-se à calçada ou ao local
próximo do itinerário feito pelo
veículo que transporta as vacinas,
que faz o trajeto sempre acompanhado de um carro de som.
Para ser vacinado é preciso
apresentar documento oficial com
foto, carteira do SUS e de vacinação, além de usar máscara no momento da imunização.

COMDEMA: a opinião
coletiva na defesa do
meio ambiente
Sabe aquele amigo que está
ali, sempre disposto a ouvir nossos desabafos, preparado para
nos ajudar a encontrar soluções
práticas para situações críticas de
nossas vidas e, de quebra, tem o
contato daquela pessoa que pode
nos ajudar a solucionar os problemas? Pois bem, o COMDEMA
é como esse amigo, e vamos provar para você nesta coluna!
Em termos práticos e em
poucas palavras, o Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, ou COMDEMA, é
um órgão auxiliar da administração pública, de caráter consultivo e deliberativo. Nele,
representantes do poder público e sociedade civil organizada
se reúnem mensalmente para discutir as principais pautas ambientais da atualidade, propondo e até participando na
resolução de conflitos e na
elaboração de políticas públicas. E você pode assistir de
camarote e dar seus importantes e valiosos "pitacos"!
Isso porque, no COMDEMA,
atores sociais ganham um novo
espaço para ter voz ativa (muitas
vezes pela representação de um
conselheiro) e participam de resoluções que terão implicações
diretas nas suas vidas por meio
desse espaço público discursivo.
Três importantes atribuições
do COMDEMA são: estudar e
propor ao Poder Público Municipal sempre que solicitado, as diretrizes das políticas municipais
para o meio ambiente e os recur-

sos naturais; estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle, manutenção e
melhoria da qualidade ambiental, observada a legislação vigente; e acolher denúncias da população, referentes a infrações à
legislação de proteção ambiental,
sempre que houver negativa no
recebimento de esclarecimento
devidamente protocolados.
Viu só? Você pode e deve
contribuir na dinâmica de defesa do meio ambiente da sua
cidade! O COMDEMA existe
para acolher seus "desabafos",
discutir possíveis soluções e
sugeri-las ao poder público!
Em São Pedro, já temos o
calendário anual de reuniões
para 2022: de maneira geral,
elas devem ocorrer em todas
as últimas terças-feiras de
cada mês - exceto em fevereiro
e dezembro, que terão suas
reuniões adiantadas em uma
semana, acontecendo nos dias 15
e 20 consecutivamente - das 15h
às 16h30, de forma itinerante
(cada semana ocuparemos um
canto da cidade, e você poderá
ficar por dentro da localização e
pauta das reuniões pelas mídias sociais da Coordenadoria
de Meio Ambiente de São Pedro, onde serão divulgadas.
Esperamos por você! Até lá!
Rogério Bosqueiro Jr.
é coordenador de
Meio Ambiente de São
Pedro e atual Presidente do COMDEMA.

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" 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.
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V ERBA

Bebel: "Rossieli quer destruir
a educação no Estado de SP"

A parlamentar lamenta que isso ocorra após quase três décadas
de governos do PSDB no mais rico e populoso Estado do país
Para a deputada estadual
Professora Bebel (PT), que também é presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), o secretário estadual da
Educação do Estado de São
Paulo, Rossieli Soares, assumiu
de vez e de forma aberta e declarada o objetivo de destruir a
educação pública no Estado de
São Paulo. De acordo com ela,
isso irá ocorrem com a implantação do novo ensino médio em
detrimento da formação generalista anterior, com as
disciplinas tradicionais de
biologia, física e química, entre outras, que passa a valer
para o segundo ano do ensino
médio em todas as escolas da
rede estadual a partir deste ano
letivo e vai mudar gradativamente o ensino em instituições públicas e privadas de todo o país.
Bebel lamenta que após
quase três décadas de governos
do PSDB no mais rico e populoso Estado do país e aquele que
tem o maior número de estudantes matriculados, Rossieli
afirma que a educação brasileira é uma das piores do mundo,
para justificar uma reforma do
ensino médio que vai formar jovens exclusivamente para suprir
demandas por mão de obra no
chamado "mercado" de trabalho e para fomentar o "empreendorismo" dentro de um modelo econômico que está extinguindo oportu n i d a d e s p a r a

LAGO AZUL

E

Centro Comunitário de
Águas vai passar por reforma
O prédio do Centro Comunitário de Águas de São Pedro
será reformado. Além das intervenções físicas promovidas pela
prefeitura, em parceria com a
Secretaria de Serviços Urbanos,
o espaço já tem uma emenda
parlamentar no valor de R$ 100
mil do deputado Roberto Morais (Cidadania) para 2022.
"É uma conquista muito
importante e que mostra a nossa preocupação com um espaço
que oferece diversas atividades
aos águapedrenses", disse o
prefeito João Victor Barboza ao
se reunir com o deputado e o
presidente do Centro Comunitário, Orlando Cirilo.
Com o dinheiro proveniente de emenda parlamentar, será
possível alinhar parte da estrutura do prédio fundado em maio
de 1972. Gargalos como interrupção no fornecimento de água
e energia elétrica, reparo e reconstrução do telhado e do piso,
entre outras melhorias, serão as

prioridades. "Assim que assumimos, em novembro de 2021,
estávamos cientes das dificuldades que viriam. Buscamos
parcerias e tão logo consigamos
resolver o problema do telhado, imediatamente as atividades sociais, educacionais,
cultural, esportivas e recreativas devem ser reestabelecidas",
disse Orlando Cirilo, presidente
do Centro Comunitário.
Já nesta segunda-feira, no
entanto, a Secretaria de Serviços Urbanos começou a fazer
melhorias no espaço. Houve a
supressão e poda de árvores e
serviços externos, bem como a
limpeza do alambrado. A parte
de jardinagem também terá
atenção especial.
"Já é uma parceria consolidada com o Centro Comunitário. Faremos o que estiver ao
alcance para implantar melhorias e contribuir com o funcionamento", disse o secretário
Anderson Cardoso.
Divulgação

Bebel lamenta a defesa do secretário, lembrando que o PSDB governo o Estado
de São Paulo há quase três décadas
a juventude. "Nós vamos
resistir. Vamos debater nas
escolas com os professores,
funcionários, conselhos de
escolas, comunidades, para que resistam ao rebaixamento do ensino
médio feito por um governo em
fim de mandato", diz.
Para a deputada e presidenta da Apeoesp, "é fácil
para o ex-ministro do governo golpista de Michel Temer

fazer determinadas afirmações, pois foi ele mesmo é o
responsável pela famigerada
"reforma do ensino médio" e
também por impedir que as
diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação no governo do PT fossem levadas à
prática. Os brasileiros e os
paulistas contam os dias e as

horas para que finalmente
acabem esses governos destruidores do (presidente Jair)
Bolsonaro e (do governador
João) Doria e para que possamos retomar o caminho da
construção de uma nação que
forme nossos jovens para a cidadania e para a vida que escolherem e não o destino imposto
por um sistema movido unicamente pelo lucro", diz.

O espaço já tem uma emenda parlamentar no valor de R$
100 mil do deputado Roberto Morais (Cidadania)

ARTEMIS

Reunião trata de áreas
para agricultura urbana
Assessoria parlamentar

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 armário 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 suíte), w.c. social, sala para 2 ambientes com
varanda e sacada, cozinha, garagem (2),
e quintal. R$ 370.000.00 (M/S)

Josef Borges reuniu-se com a secretária Nancy Thame
O programa de incentivo à
agricultura urbana da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento) poderá ser aplicado no distrito de Artemis, mais
precisamente em áreas do bairro
Lago Azul e Artemis. O vereador
Josef Borges (Solidariedade) conversou com a secretária Nancy
Thame, nesta quinta-feira (20),
sobre essa possibilidade, que poderá contribuir para a geração de
emprego e renda no distrito, além
de ampliar o cuidado de alguns
terrenos atualmente ocupados
pelo mato e que trazem transtornos aos vizinhos com a proliferação de bichos peçonhentos.
"Para ter mais hortas urbanas
no distrito e estimular pessoas que
queiram ter renda com esse trabalho, é possível usar terrenos particulares, porque o proprietário tem
desconto no valor do IPTU ao per-

mitir o uso da terra para o cultivo
de hortaliças e leguminosas. A
Sema pode ajudar com o projeto
para o plantio e com orientação jurídica", afirmou Josef Borges.
Nos próximos dias, a secretária e o vereador visitarão algumas
áreas ociosas no distrito que podem ser cultivadas. "A ideia também é visitar produtores que já fazem um excelente trabalho e escoam a produção para os consumidores do próprio distrito", disse o
parlamentar. "O aumento da produção desses alimentos no distrito
pode contribuir para aumentar o
fornecimento de hortaliças em toda
a cidade, que é uma das propostas
da Sema", comentou o vereador.
VAREJÕES - Na reunião,
Josef Borges também comentou sobre as feiras de artesanato que estão surgindo na cidade, conforme
a lei 9.679/2021, que será regula-

mentada pelo prefeito Luciano Almeida (DEM) após ele ter sancionado projeto de lei do vereador
aprovado pela Câmara. O decreto que vai regulamentar essa legislação já está sendo elaborado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo e vai beneficiar os artesãos do município,
principalmente os dos bairros
mais afastados do Centro.
A proposta de Josef Borges é
de que os artesãos se reúnam e possam ocupar espaços públicos com
feiras de artesanato, promovendo
a economia local e a geração de renda nas comunidades. Entre esses
espaços públicos estão os varejões,
que poderão ser utilizados mediante parceria entre as secretarias,
as coordenações das feiras e as
associações de moradores, conforme explicou Nancy Thame.

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente
casa térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. social, sala para 2 ambientes, escritório, varanda,
cozinha planejada, área de serviço, quarto e
banheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 descobertas, área gourmet, aquecimento solar,
ótimo 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 planejada e
barzinho, abrigo. Parte Inferior: Área gramada
e piscina, amplo salão com cozinha, banheiro, quarto de despejo e lavanderia. Acabamento de primeira - R$ 780.000,00 (V.Z.).
CASA JD. PORANGABA: Parte térrea: abrigo, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 suíte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quintal 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, quarto de despejo, área com churrasqueira , quintal 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 fossa. 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. social, 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 PIRACICABA: 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 Piracicaba, com local para estacionar carros
e barcos. R$ 380.000,00
OUTRAS OPÇÕES CONSULTE NOSSO
SITE: WWW.CELIOIMOVEIS.COM.BR
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C HARQUEADA
ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo choppão),
em frente à 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
Terreno 10x30 em Piracicaba, R$
155.000,00, Rua João Gimenes, Jardim das Flores, ao lado do 373. Fone
(19) 99827-1101.
------------------------------------------VENDO
Sitio com 3 alqueires no macuco, com
água, rio, casa em construção com
4 dorm. E uma suíte, com criação de
animais. Tratar (19) 9.9922-6486.

VENDO OU TROCO
Peugeot 106, Ano 2000, motor 1.0, 4
portas 4 pneus novos carro bem
conservado e econômico Cel. (19)
9.9986-3580 falar com Osvaldo.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Uno Mille 1.0 ano 2003 álcool original, carro bem econômico, carro a
qualquer prova. Cel (19) 9.9986-3580
fala com Osvaldo.

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) 34832136.
------------------------------------------GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19) 34832136.
------------------------------------------VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com banqueta, ótimo estado. F. (19) 34832136.
------------------------------------------COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha Som
(19) 3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
------------------------------------------MESA DE COZINHA
De mármore sem cadeiras, R$
230,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------MESINHA SIMPLES
Medida 1.20 x .070 cm. R$ 120,00.
Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------JOGO COM
5 cadeiras, vários ou avulso. R$
250,00, ou avulso R$ 40,00 cada.
Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------VENDO
Púlpito, R$ 1.700,00. Tratar (19)
9.9922-6486.
------------------------------------------VENTILADORES
De Parede, 50 cm. Semi novo 110/
220v, R$ 250,00. Tratar (19) 9.99226486.

Prefeitura limpa área
de descarte de lixo e
instala sinalização
Divulgação

Prefeitura de Charqueada tem adotado regras rígidas com relação à limpeza e descarte regular de lixo

A Prefeitura de Charqueada
tem adotado regras rígidas com relação à limpeza e manutenção do
descarte regular de lixo. É importante ressaltar, ainda, que a lei prevê multa em caso de descumprimento por parte dos cidadãos e
consequente descarte irregular do
lixo doméstico.
O município vai intensificar a
fiscalização e coibir atos de descarte de lixo em área verde. Um espaço inapropriado para descarte, localizado na via Dr. Celso Silveira Melo,
terá atenção especial. Para isso, promoveu a limpeza e a instalação de
placas orientando a população
como proceder corretamente.
"Esperamos contar com o
apoio de todos e pedimos que a população nos ajude a fiscalizar, fotografando e denunciando quem
está descumprindo a lei. Precisamos trabalhar juntos pelo bem do
município. A lei é para todos e está
aí para ser seguida", disse o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
A Lei - Visando manter a cidade limpa, este ano a Prefeitura
de Charqueada passará a implementar a Lei Municipal nº 39/01,
do Código de Posturas, e a Lei
Municipal nº 1627/2015, que "proíbe expor, depositar, descarregar
nos passeios, canteiros, ruas e jardins e demais área de uso comum
público: entulhos, terras ou resíduos sólidos de qualquer natureza, ainda que acondicionado em
veículos, carrocerias, máquinas e
equipamentos semelhantes". Estas
leis trazem regras sobre o descarte
correto de resíduos sólidos no município, conforme descrito abaixo.
LIXO DOMÉSTICO - O lixo
doméstico deve ser acondicionado
de forma correta, de preferência
dentro de sacos pretos, e colocado
dentro de lixeiras longe do alcance
de animais, que podem rasgar os
sacos e causar transtornos na hora
da coleta. O lixo é recolhido na por-

ta de todas as residências, pelo
menos duas vezes na semana, de
acordo com a programação disponibilizada no site da prefeitura.
Reciclagem- Os materiais recicláveis devem ser acondicionados
dentro dos sacos verdes, distribuídos gratuitamente para toda a população. São recolhidos na porta
das residências, pelo menos uma
vez por semana. Devem ser acondicionados secos e limpos.
Cacarecos - Os cacarecos são
recolhidos pela prefeitura em toda
a cidade sempre na última semana
do mês, de acordo com programação divulgada antecipadamente.
Quem quiser descartar, deve acompanhar a programação e colocar o
material na rua somente um dia
antes da coleta passar em frente a
sua residência. São coletados materiais volumosos, como móveis,
eletrodomésticos, entre outros. Estes materiais também podem ser
levados diretamente até o Ecoponto Água Branca.
Entulhos e galhos de árvores Os entulhos devem ser alocados em
caçambas de empresas autorizadas, ou descartados diretamente no
Ecoponto. Para o correto descarte
de galhos e resíduos de construção
civil, o munícipe pode ir até o Ecoponto, localizado na Estrada Ayrton Senna da Silva, de segunda a
sábado, das 7h às 16h, e aos domingos
das 7h ao meio-dia, de forma gratuita.
O acúmulo destes materiais em locais
irregulares pode gerar multa, além
de causar transtornos como a ocorrência de escorpiões, ratos e do
mosquito da dengue.
Materiais de construção Materiais de construção, principalmente tijolos, areia e pedra, não
podem ser acondicionados na calçada. Durante a obra, eles devem
ser armazenados dentro do
imóvel onde está sendo realizada
a construção, ou em caçambas
alocadas em frente à residência.
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Crônica

FALECIMENTOS
SR. JOSE ROBERTO
DE ARAUJO
Faleceu dia 12/01/2022, na cidade de Piracicaba, conta-va 47
anos, filho dos finados Sr. Benedito de Araujo e da Sra. Luzia
Pires. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 13/01/2022
às 14h30 do Velório Municipal
de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
SRA. VANIA APARECIDA
DE CAMARGO
Faleceu dia 13/01/2022, na cidade de São Pedro, contava 59
anos, filha dos finados Sr. Jose
Dionizio de Camargo e da Sra.
Idiney Caste-lhano de Camargo,
deixa os filhos: Eduardo Aparecido de Camargo e Mariana Camar-go dos Santos. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 14/01/2022 às
13h00 do Velório Municipal de
São Pedro para o Ce-mitério
Municipal de Charqueada. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

01/2022 às 10h30 do Velório Memorial para o Cemitério Parque
São Pedro. (Abil Grupo Unidas
Funerais).
SR. OSMAIR CARLOS BALIONE
Faleceu dia 14/01/2022, na cidade de Piracicaba, conta-va 64
anos, filho dos finados Sr. Gelindo Balione e da Sra. Florinda
Poli Balione, era casado com a
Sra. Marisa Honorio de Sousa;
deixa a filha: Carla Patricia Balione, ca-sada com o Sr. Fabio
Luis Matheus. Deixa netos demais familiares e amigos. Sepulta-mento dia 15/01/2022 às
13h00 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição sala

"C", para o Cemitério Municipal
de Charqueada - SP. (Abil Grupo Unidas Funerais).

2022 às 10h00 no Cemitério
Parque São Pedro. (Abil Grupo Unidas Funerais).

SR. JOSE CARLOS DE TOLEDO
Faleceu dia 14/01/2022, na cidade de Piracicaba, contava 72
anos, filho dos finados Sr. Jose
Toledo e da Sra. Maria Olimpia,
era casado com a Sra. Neusa
Garcia de Toledo, deixa os filhos: Vanessa Fernanda de Toledo, Kelly Cristi-na de Toledo,
Amanda Viviane de Toledo, Robson Carlos de Toledo, Jessica
Laissa de Toledo e Victoria
Garcia de Toledo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepulta-mento dia 15/01/

JOVEM: EMERSON
TENORIO DA SILVA
Faleceu dia 14/01/2022 na
cidade de Piracicaba, conta v a 1 8 a n o s , f i l h o d o S r.
Edivan Tenorio da Silva e da
Sra. Quiteria Tenorio Bezerra. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 15/01/2022 às
10h30 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole. (Abil Grupo Unidas
Funerais).

SRA. IRENE FATIMA
SCARANELLO VICENTIM
Faleceu dia 13/01/2022, na cidade de Piraci-caba, contava 63
anos, filha dos finados Sr. Baptista Scaranello e da Sra. Angelina Ri-zatto Scaranello, era casada com o Sr. Luiz Francisco
Vicentim, deixa os filhos: Ivan
Luiz Vicentim casado, com a Sra.
Karina Aparecida salmazi Vicentim e Iuri Diuvan Vi-centim, casado com a Sra. Tamires Pasquareli dos Santos. Deixa neta,
irmãos, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 14/

SR. ANDERSON
APARECIDO DOS SANTOS
Faleceu no dia 16/01 na cidade
de Charqueada, aos 47 anos de
idade e era filho do Sr. Valdir Antonio dos Santos e da Sra. Luciliana Rodrigues dos Santos.
Deixa o filho: Eberton Aparecido
dos Santos. Deixa ainda demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 16/01 ás
10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE DOMINICHELI FILHO
Faleceu no dia 16/01 na cidade
de Americana, aos 81 anos de
idade e era casado com a Sra.
Vilma Vanda Dominicheli. Era filho dos finados Sr. Jose Dominicheli e da Sra. Elvira
Trincha.Deixou os filhos: Silmara Dominicheli e Edilson Dominicheli. Deixa ainda netos, demais parentes e amigos.O seu
corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 17/01 ás
10:30 hs no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi
inumado em jazigo da família
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ALZIRA GERARDIN DARIO
Faleceu no dia 16/01 na cidade
de Piracicaba aos 92 anos de
idade e era viúva do Sr. Paschoal Dario. Era filha dos finados
Sr. Emilio Gerardin e da Sra.
Maria Bindilatti. Deixa os filhos:
Maria de Jesus Dario viúva de
Euclides Vitti, Antonio Salin Dario casado com Neusa Maria
Scoton Dario e Pedro Laurindo
Dario casado com Wanderly
Aparecida Silvano Dario.O seu
corpo foi transladado para a cidade de Charqueada e o seu
sepultamento deu se dia 17/01
ás 11:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

Poucas sensações na vida são
tão prazeirosas quanto afundar os
pés na areia e sentir toda energia
que lá reside. Lembro-me da aflição de quando era criança por ansiar incessantemente por esse dia.
Tudo parecia mágico fincando os
pés em uma imensidão azul.
Estive recentemente em uma
dessas tardes de domingo que fazem a vida valer a pena. Daquelas que resgatam a criança que
sempre fui, mas que, muitas vezes, se perde na sobriedade do
dia a dia. Engraçado é perceber
que esses dias são muito mais
raros quando se é crescido.
Amadurecer exige tanto que
machuca. E leva consigo algumas
regalias de ser inocente.
Mas, nesse domingo, tudo
estava completo, em ordem: a
vida e o mundo.
E não havia um evento especial. Na verdade, raramente descobrimos quando serão nossos melhores dias. E assim, despretensiosamente, os grandes responsáveis
por uma dessas surpresas foram
meus pés enterrados na areia. E o
que parecia habitual, transformouse em algo muito maior.
Talvez o que há de mais genuíno esteja realmente ligado às sensações. Se o mundo parasse, estaria feliz e nada além disso.
Lembro de olhar para o céu
brilhante para agradecer (ou
entender), senti o mar se agitar
e uma gota caiu em meu ombro.

Senti o mar
mar,, a
areia, o amor;
senti Deus
Como poderia estar chovendo se
não havia uma nuvem sequer
naquela amplidão celeste? Não
sei. Mas sinto que era a vida e o
mundo, em ordem. Interligados
ao milagre de estar viva e sentir
a felicidade nos pés.
Levantei-me de uma dessas
cadeiras de praia e carreguei o
amor para a infinitude. Senti o
mar, a areia, o amor. Senti Deus.
Nada naquela tarde poderia me
explicar o brilho de estar feliz.
Nunca precisou de explicação.
Essa é a graça de viver e não
saber quando nos aguardam
mais dias que façam tudo valer
a pena. Com toda certeza hoje,
alguma pessoa está vivendo o
melhor dia de sua vida, deixando-se levar pela sinceridade de
sentir. Nunca foi preciso o melhor cenário, ou qualquer outra
futilidade irrelevante. Mas sim,
a conexão com as coisas do
mundo - consigo mesmo, a melhor companhia que possa existir e algo muito além do que
conseguimos imaginar. Para
uns, algo que não se conhece.
Para mim, algo que não se explica, nem questiona. Deus. "
Juliana Camargo Gonçalves, estudante de
Letras da USP (Universidade de São Paulo)

"In Extremis"

Sem Thiago, “faz escuro”
(mas eu não canto)

FALECIMENTOS
SR. ANTONIO OSWALDO ROCCIA
Faleceu no dia 15/01 na cidade
de Piracicaba, aos 77 anos de
idade e era casado com a Sra.
Iolanda Watanabe Roccia. Era
filho dos finados Sr. Sebastião
Emilio Roccia e da Sra. Ana da
Silva Roccia . Deixa os filhos:
Antonio Osvaldo Roccia e Katia
Alessandra Roccia. Deixa também netos.O seu corpo foi transladado para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento
deu se dia 15/01 ás 16:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

Juliana Camargo Gonçalves

SR. DURVALDO BIONOR DIAS
Faleceu no dia 16/01 na cidade
de São Pedro aos 53 anos de
idade.Era casado com a Sra.Eili
Martins da Silva.Era filho do Sr.
Bionor Paulino Dias e da finada
Sra.Maria Etelvina Dias. Deixa o
filho: Lucas. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu se dia 17/01 ás
16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.JOSÉ DE SOUZA
Faleceu no dia 17/01 na cidade
de São Pedro aos 59 anos de
idade.Era casado com a
Sra.Quiteria Maria Rodrigues de
Souza.Era filho dos finados
Sr.Mariano de Souza e da
Sra.Maria de Lourdes da
Conceição.Deixa os filhos: Josefa, Maria Diaselma, Debora e
José Carlos. Deixa netos e demais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se dia 18/01
ás 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR. MAURO ESPIRITO SANTO
Faleceu no dia 19/01 na cidade
de Piracicaba, aos 78 anos de
idade e era casado com a Sra.
Matilde Aparecida Scaranelo
Espirito Santo. Era filho dos finados Sr. Luiz Espirito Santo e
da Sra. Luiza Espirito Santo.

Deixa os filhos: Antonio Luiz Espirito Santo e Cristiano Laudomiro Espirito Santo casado com
Joice.O seu corpo foi transladado para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu se
dia 18/01 ás 16:00 hs no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )
SRA.EVA DA SILVA BUENO
Faleceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 75 anos de
idade.Era filha dos finados
Sr.Luiz da Silva Bueno e da
Sra.Jorgina Cezar Bueno.Deixa
os filhos: Anita Aparecida e Luiz
Augusto. Deixa neta e demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se ontem ás 13:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SRA.FATIMA DE JESUS
OLIVEIRA
Faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 60 anos de
idade.Era casada com a
S r. D i r c e u
Augusto
de
Oliveira.Era filha do finado
Sr.Vicente Onofre Teodoro e
da
Sra.Vitoria
Rosa
Teodoro.Deixa os filhos: Maria Beatriz, Renato e Reginaldo. Deixa netos, bisnetos demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento dar se

hoje ás 13:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade
onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.LUIS PEDRO FORNAZIER
Faleceu no dia 20/01 na cidade
de Piracicaba aos 57 anos de
idade.Era filho do finado
Sr.Pedro Fornazier e da Sra.Ana
Rita Fornazier.Deixa irmãos, sobrinhos, demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 21/01 ás 10:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERIAS)
SR.LUIS FERNANDO
SIMÕES DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 21/01 na cidade de
São Pedro aos 39 anos de
idade.Era casado com a
Sra.Camila Gordilho Marcelo
Simões.Era filho do Sr.Delair Simões de Oliveira Junior e da
Sra.Maria Claudia de Santis.
Deixa o filho: Nicolas. Deixa irmãos,
sobrinho demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu se
dia 22/01 ás 16:30 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus – sala 1 seguindo
para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

Cecílio Elias Netto

O

ra, não se diga
que Thiago de
Mello morreu.
Apenas seu corpo foi
sepultado. Poetas não
morrem. Por isso, enquanto houver alguém amando – seja
apenas uma pessoa –
enquanto o colibri estiver beijando a flor;
enquanto mãos se encontrarem
em nome da paz – haverá, também, um poeta celebrando a
Vida. E Thiago de Mello estará
presente, entoando o seu canto
especial, “Estatutos do Homem”. E advertindo-nos: “Só
uma coisa fica proibido: amar
sem amor.”
Confesso não ter conseguido, ainda, avaliar o tanto que o
inesperado nos modula a vida. O
acaso, o fortuito, o imprevisível
seriam, eles, determinantes na
nossa existência? Deslumbrei-me
com a poética de Thiago de Mello
ao descobrir seu magistral poema, reação imediata ao golpe militar de 1964. Thiago estava no Chile, como adido cultural, amigo de
Pablo Neruda, do presidente
Allende. Foi torturado sob a ditadura de Pinochet. Certamente por
inspiração divina – companheiro
do mistério que ele sempre foi – o
poema nasceu-lhe de sopetão:
“Fica decretado que, agora, vale a
verdade, que, agora, vale a vida...”
E, então, fez-se história.
Foi em maio de 1993 que a
“Fada Fortuna” me privilegiou.
Eu escrevia, também, para o Correio Popular de Campinas. Eram
crônicas e entrevistas semanais.
O nosso editor era o genial Wilson Marini. E foi dele a sugestão:
“Por que não conseguir entrevistar o Thiago de Mello?” Mas
como, quando, onde? Em que
nuvem deveria estar o poeta para
ser alcançado? Pois ele estava ali
pertinho de Campinas, em Itatiba.
E Thiago aceitou ser entrevistado por um desconhecido jornalista piracicabano.
Era uma casa pequenina,
humilde. Quem me recebeu foi
Aparecida, a jovem companheira
do poeta imortal. Sorrindo, encaminhou-me até uma edícula onde
Thiago se recolhia. No silêncio, na
quase penumbra, apenas acordes
de Mozart pareciam existir, vindos de um pequenino aparelho de
som. E foi quando senti o impacto, o golpe, a visão inesquecível:
Thiago de Mello, todo vestido de

branco, brancas até
mesmo as sandálias, o
rosto cor de cobre
emoldurado pela vasta cabeleira prateada!
Não me vi diante de
um poeta, do escritor
de renome internacional: estava, eu, diante
de um profeta. E senti
ter entrado no aconchegante mosteiro de
um sacerdote pagão.
Entendi, de imediato, o trecho do
poema: “Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da
vida, o uso do traje branco...”
Não, não conseguirei narrar

“Só uma
coisa fica
proibida: amar
sem amor”
o que aconteceu. Quero fazê-lo –
até mesmo para agradecer aquele privilégio imensurável – mas
não há como descrever a aurora,
a paz, a harmonia da beleza humana. Thiago de Mello foi um dos
mais belos seres humanos com
que cruzei nessa minha tão longa
jornada. Conheci, estive com e até
mesmo entrevistei personalidades
exuberantes. Digo de alguns: Juscelino, Jânio, Geisel, Montoro,
Carlos Lacerda, Carvalho Pinto,
Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Hilda Hilst, cardeais Motta,
Evaristo Arns, Agnello Rossi,
Hélder Câmara, Tônia Carreiro,
Procópio e Bibi Ferreira, tantos
e tantos. Foi, porém, em Thiago
de Mello, o poeta, em quem vi,
senti, descobri a exuberante
simplicidade e riqueza do ser
humano.
Foram cinco tardes que,
ainda agora, estão entre as
mais belas de minha vida. Thiago de Mello tirou-me qualquer dúvida e passei a entender: há, realmente, o divino no
humano. Daquele primeiro encontro, saí atordoado por tanta beleza, ternura e humanidade. E querendo viver o que ele
proclamara: “Só uma coisa fica
proibida: amar sem amor.”
Thiago de Mello cantou o amor.
Agora, sem ele, faz escuro. E
eu não consigo cantar.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 22 de janeiro de 2022

A8

E NTREVIST
A
NTREVISTA

Débora Araújo: "Fazendo o que eu amo"
Entrevista da agente comunitária Débora Araujo a Eliana Pratta, palestrante e empresária, for-mada em Pedagogia e Direito, com especialização na área de Administração
Divulgação

O profissional da área da saúde desempenha um papel fundamental na vida do cidadão, va-lendo a pena destacar que atualmente, a sua atuação é primordial, pois
ele é o grande respon-sável pela
qualidade de vida das pessoas.
Neste caso optamos por dar
estaque ao agente comunitário
(ACS) e através desta notável
profissional queremos que todos
os profissionais da área se sintam valorizados.
Neste momento, não há muito
o que se comemorar, pois com a
pandemia veio um elevado número de perdas, porém, hoje, a Ciência tem depositada sobre si a grande esperan-ça de todas as nações,
não se pode deixar de ressaltar o
brilhante trabalho realizado por
esta importantíssima área, afinal
ela prima pelo bem maior, a vida.
Pois são estes profissionais
que tem o contato mais próximo
com o paciente, sua realidade de
vida e que muitas vezes enfrentam resistência e preconceito.
São eles que estabelecem a conexão entre o paciente e os especialistas da área de saúde. Sob o sol
muitas vezes escaldante lá vão eles
com suas pastinhas e a vida de seus
assistidos na ponta da caneta.
Neste momento queremos destacar a atuação da profissional
Débora Aparecida So-ares de Almeida Araújo, Agente Comunitária de Saúde da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Dimas, em São Pedro, que vem fazendo história e superando expectativas em seu trabalho, em especial por conhecer e aplicar a palavra
empatia, aqui compreendida como
a capacidade que o agente de saúde tem de entender os sinais passados pelo seu assistido e vivenciar junto com ele os seus sentimentos, numa conexão efetiva
e única, através da qual consegue estabelecer uma relação de
absoluta confiança, elemento fundamental para dar se-guimento
e obter êxito em suas funções.
Existe um fator que permeia o
seu trabalho, o qual sempre é o
ponto forte, especial, presente em
todos momentos e que faz toda
a diferença no seu dia a dia, que
é o amor e a dedicação presentes em sua atuação, que faz brilhar seus olhos quando sobre ele
discorre, deixando todos em seu
redor emocionados.
Esta felicidade contagiante foi
o que chamou a atenção para que
este trabalho fosse realizado, com
tanta satisfação onde o carinho se
confundiu com a gratidão.
Segue a entrevista:
Eliana: Quais as principais funções do seu cargo?
Débora: São diversas funções, mas principalmente cuidar da
comunidade como um todo, desde
a parte psicológica e social, até as
questões de saúde, como exames,
vacinas, enca-minhamentos, acompanhamento a gestante, as crian-

ças e aos idosos. Além de dispender
uma maior atenção aos acamados
e aos casos de doenças graves, como
câncer, por exemplo. Ademais todo
Agente Comunitário de Saúde tem
de passar pelo menos uma vez ao
mês em cada casa que está sob sua
responsabilidade, para verificar a
situação atual da família, no momento, eu tenho 258 famílias cadastradas.
Eliana: Quais são as principais dificuldades?
Débora: Um dos principais
problemas enfrentados é a resistência de algumas famílias a um acompanhamento mais próximo, bem como
existemosquenãonosatendem e àqueles que possuem preconceito com a
localização da nossa UBS.
Eliana: Como você administra o estresse gerado com
o contato diário de problemas da co-munidade?
Débora: Eu costumo meditar, buscar a natureza, todos os dias
quando acordo eu agradeço por
mais um dia, busco ser feliz e amar
a vida. Me dedico aos esportes, e
incentivo a comuni-dade a fazer o
mesmo, assim como à Deus e a espiritualidade.
Eliana: Qual é a sua motivação para realizar o seu trabalho com tanta qualidade?
Débora: A felicidade nos
olhos de quem é atendido, ver a felicidade das pessoas em ser vistas com dignidade, em ganhar
um bom dia. Eu amo fazer isso,
servir a comunidade pra mim é
seguir o propósito que Deus tem pra
mim, Ele não poderia ter me colocado num lugar melhor.
Eliana: Com a pandemia,
aumentou a resistência para
a realização do seu trabalho?
Débora: Na minha área nem
tanto, eu é que passei a não entrar
nas residências, por respeito, e por
medo de talvez levar algum vírus
de fora, e mesmo quando entro
mantenho os protocolos. É claro
que sempre existe alguma resistência, mesmo sem a pandemia, mas é
a exceção.
Eliana: O que mudou em
sua atuação com a chegada da
pandemia?
Débora: No início houve
grandes alterações, a UBS precisou
ser reorganizada internamente, as
alas foram separadas, houve a necessidade de um maior distanciamento da população, a triagem passou a ser feita fora da unidade e foi
preciso se acostumar com as novas
medidas de segurança. E mesmo
com tudo isso vários profissionais
adoeceram, nós ficamos desfal-cados no atendimento à população,
afora a questão das notícias falsas
que têm atrapalhado bastante e deixado boa parte dos assistidos cada
vez mais nervosos, embora o
contrário também tenha acontecido, casos de pessoas que deixaram de tomar os devidos cuidados e passaram a acreditar
que o vírus já acabou.

Eliana: O que é fundamental para que seu trabalho tenha
seguimento dentro da UBS?
Débora: Antes do programa
Avanço a Saúde o paciente chegava na agente e entregava o encaminhamento, que era levado a secretaria para que fosse agendado
conforme a disponibi-lidade de
vagas, separando em AMEs e
UMIS, como havia poucas vagas
era tudo muito de-morado, um
exame de sangue levava no mínimo 30 dias para voltar do laboratório com o re-sultado. Hoje, com
esse novo programa, o paciente
pega o encaminhamento, entrega
para gente e é passado para a regulação que já agenda os exames,
existem muito mais vagas, os procedimentos são mais rápidos,
principalmente pelo fato de que
os exames são descentrali-zados, cada UBS é responsável
por realizar os exames de sua
comunidade e enviam direto
para o laboratório, de modo que
o resultado do exame de sangue,
agora, chega dentro de 7 dias.
Eliana: Em sua trajetória
nessa função qual foi o momento que mais lhe tocou?
Débora: O caso de uma jovem de 19 anos, que tinha dois filhos de 8 meses e que por moti-vos
religiosos não queria vacinas as
crianças. Para mim se tornou um
desafio, eu encontrei um vídeo com
perguntas e respostas sobre vacinas em geral e um testemunho
sobre uma Sra. que teve paralisia
infantil devido a não ter sido vacinada pela mãe por motivos religiosos, mostrei o vídeo a jovem e a
sua sogra, de mesma religião, e
perguntei se elas queriam ser responsáveis por consequências como
estas e informei sobre a necessidade de informar o conselho tutelar
no caso de elas não vacinarem as
crianças, na manhã seguinte eles
foram até o posto para vaciná-los,
isto me emociona até hoje.
Eliana: Via de regra as
pessoas costumam seguir
as recomendações, ou as
vezes é necessá-ria alguma
intervenção externa?
Débora: Às vezes ocorre
sim, na minha área, foi apenas o
caso acima, e casos de pessoas que
moram sozinhas e com doenças
como câncer e que não possuem
alguém para ajudar, nesses casos
nos levamos para a enfermeira
chefe que precisa decidir sobre um
encaminha-mento,masnosmeuscolegas já houve casos de o conselho tutelar retirar as crianças dos pais e realizar até mesmo busca escolar.
Por fim, Débora deixa a seguinte mensagem para que tem
interesse em trabalhar como
Agente Comunitário: "Que entre para esta área com amor e
dedicação, que não desam-pare
nenhum dos seus pacientes e
que seja um profissional atuante e preocupado com o bemestar de seus assistidos"

Débora Araújo, agente comunitária de Saúde em São Pedro
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A "bala de prata"
Almir Pazzianotto Pinto
O sistema multipartidário
adotado no Brasil tem qualidades
e defeitos. Mais defeitos do que
qualidades. Foi imaginado por Golbery do Couto e Silva, também conhecido como "O Bruxo", um dos cérebros do regime militar (1964-1985)
Ao perceber que o período de
ditadura se aproximava do fim e
levaria consigo o regime bipartidário, o Chefe da Casa Civil do presidente João Figueiredo tratou de
instituir sistema de regras onde a
simplicidade de fundação de partido e a ambição do poder conduziriam à pulverização das legendas.
Os fatos estão aí a demonstrar
como estava certo o astuto general. Temos hoje 30 partidos reconhecidos pelo Superior Tribunal
Eleitoral e outros tantos já organizados, com pedidos de registros à
espera de aprovação. São partidos
de ocasião, desprovidos de conteúdo ideológico, debilitados
pela infidelidade de dirigentes
e filiados, alimentados com recursos do Tesouro Nacional sem
os quais deixariam de existir.
O vácuo ideológico das legendas se reflete na personalidade da
maioria dos candidatos. São vagamente de direita, de esquerda, de
centro direita, de centro esquerda.
Alguns mais ignorantes apregoam
falsa posição radical. Quase todos,
porém, uma vez eleitos, se deixam
atrair pela força do "centrão", agru-

pamento instável, imoral e
informal,cuja
ideologia consiste na busca
do poder pelo
poder e pelo
dinheiro.
O declínio da ditadura de Getúlio Vargas, implantada em 10/
11/1937 e derrubada em 29/10/
1945, estimulou a criação de três partidos: o Partido Social Democrático
(PSD), representante do pensamento
conservador; o Partido Trabalhista
Brasileiro(PTB),supostoporta-voz das
classes trabalhadoras; a União Democrática Nacional (UDN), opositora do governo, com penetração
nas Forças Armadas. Após a redemocratização e a promulgação da
Constituição de 1946, novas legendas foram criadas. Nenhuma, porém, investida da representação e
força das três primeiros.
Até a derrubada de João Goulart (31/3/1964), as disputas políticas se revestiam de algum verniz
ideológico. As forças da direita e
da esquerda se encontravam razoavelmente definidas, graças, também, ao ressurgimento do Partido
Comunista, colocado na ilegalidade no início do governo do presidente Gaspar Dutra (19461950).Além do PSD, PTB e UDN,
partidos menores, de atuação regional, procuravam se fazer presentes. Assim acontecia com o Partido
Democrata Cristão (PDC), o Parti-

Compete ao
eleitor proceder
à seleção que o
partido se
recusa a fazer
do Social Progressista (PSB), o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Os
demais se satisfaziam sendo meros figurantes.
Consolidado o golpe de 1964
pelo Ato Institucional de 9 de abril,o
presidente escolhido pelos militares, general Castelo Branco, baixou
o Ato Institucional nº 2, de 27/10/
1965. Dissolveu os partidos e acabou com as eleições diretas para
presidente e vice-presidente da República. Dias depois, pelo Ato Complementar nº 4, de 20/11/1965,estipulou as condições para a fundação de organizações com características de partidos políticos.
Gerados de cima para baixo, a
Aliança Democrática Nacional
(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) necessitavam de recursos financeiros. A Lei
nº 4.740, de 15/7/1965, denominada Lei Orgânica dos Partidos Políticos, instituiu, com esse objetivo, o
Fundo Partidário, abastecido com
recursos do Tesouro Nacional.
Para coroar a obra, a Constituição
de 1988 conferiu ao Fundo a patente de direito constitucional e a
ele o Poder Legislativo, agregou o

Fundo de Financiamento Eleitoral.
Com dinheiro abundante e plena autonomia para gastar, os partidos proliferaram como moscas no
estrume. Dada a quantidade e a
necessidade de representação expressiva, pois dela depende o volume de dinheiro do Fundo, foram
afrouxados os critérios de escolha
de candidatos. Buscam os dirigentes nomes de popularidade fácil,
embora pobres de conteúdo intelectual, cultural e ético.Ser famosa,
ou famoso, é a exigência. Não interessam as reais qualidades. Assim
se explica a repentina ascensão política de mulheres e de homens de
caráter frouxo e repulsivo.
Compete ao eleitor proceder à
seleção que o partido se recusa a
fazer. A sobrevivência da democracia é ameaçada pelo enfraquecimento do Poder Legislativo, volúvel marionete do Poder Executivo.
Senadores e deputados federais são
responsáveis pelo desprestígio da
Constituição. Pertence aos eleitores
a responsabilidade de recuperação
da dignidade perdida.O voto secreto, direto, com igual valor para todos, é
a "bala de prata"de que dispõem os
eleitores, se souberem usá-lo.
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST); autor dos livros A
Falsa República e 30 Anos
de Crise 1988-2018

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Vaidade ou necessidade
As reflexões sobre a mochila acontecem ao passo dado.
Ao longo do caminho temos a oportunidade de perceber se o que carregamos é
vaidade ou necessidade. O
que nos leva a revisitar a classificação sobre o que é falsamente essencial e o que é verdadeiramente acessório.
Com o passar dos quilômetros constatamos que o que
ontem era essencial durante
o trajeto ou ao final da etapa
poderá ser rebaixado à categoria de acessório.
Se a descoberta for durante
o trajeto poderemos catalogar a
atitude como desprendimento
material e certamente o excesso
será descartado e restará repousado ao longo da trilha.
Se o aprendizado só ocorrer
ao final da jornada a lição será
catalogada como doação.
Se bem que o verdadeiro
gesto de doar não é darmos o
que está sobrando, mas sim
doarmos o que de fato precisamos e que trará benefícios
ou atenderá as necessidades
e anseios daquele ou daquela
que receberá o donativo.
Chegará o momento da
cusparada final e fatalmente
perceberemos que a vaidade é

O primeiro tem
massa encefálica
enquanto
o segundo
placas
de silício
a grande responsável pelo excesso de peso que carregamos
tanto na mochila do caminho
como na mochila da vida.
Um fardo desnecessário
que amansa os topetes engomados e arranha o verniz que
impermeabiliza nosso atoleiro
intelectual.
A encarnação da razão vai
além da compreensão e nos
mostra claramente a diferença entre o crâneo e o computador. O primeiro tem massa
encefálica enquanto o segundo placas de silício.
Revisitamos nosso guardaroupa e o acúmulo de miudezas,
manias e objetos.
Trabalho para nossos herdeiros se livrarem deste inútil
acervo de vaidades e bugigangas.
José Palma, idealizador do
Caminho do Sol; e-mail:
palma@caminhodosol.org
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Muro do estádio municipal
é demolido pela prefeitura
Parte do muro do estádio
municipal Lázaro Trevizan foi
demolido pela Prefeitura de
Charqueada nesta terça-feira
(18). A ação se deu por conta
dos riscos oferecidos pela antiga estrutura, que poderia desabar a qualquer momento.
O trabalho foi efetuado por
uma equipe da Secretaria de
Obras. De acordo com os engenheiros, o muro se encontrava
com problemas estruturais e a
medida foi tomada para evitar
possíveis acidentes.
"As fortes chuvas do fim
de ano fizeram com que a estrutura ficasse ainda mais
comprometida. Por isso foi
necessário a demolição. Mas
já existe um projeto para
melhorar este espaço", adia n t o u o p r e f e i t o R o drigo
Arruda (DEM).
O novo projeto que deve
dar cara nova ao espaço con-

templa revitalização completa tanto do campo quanto do
seu entorno, com pistas de
caminhada, área verde, praça de alimentação para food

trucks, espelhos d'agua, área
gourmet, quadra de areia,
novos vestiários, portaria
com bilheteria, cercamento e
outras estruturas.

Custou R$ 247,80

Custou R$ 177,00

Custou R$ 389,40
Custou R$ 212,40
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TURISMO FORTE

Águas marca presença em eleição
do novo conselho da Aprecesp
A Aprecesp é uma entidade privada e sem fins lucrativos, criada em 1985
com objetivo de representar os interesses e trabalhar pelo desenvolvimento
Divulgação

Águas de São Pedro esteve representada pelo secretário de Turismo, César Siboldi
A estância de Águas de São
Pedro marcou presença na eleição
do novo conselho da Associação
das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp) que aconteceu nesta quartafeira (19), no auditório da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, em São Paulo.
Na oportunidade, foi eleita a
chapa São Paulo Turismo Forte.
Também foram compostos os conselhos de administração e fiscal
do órgão que representa pleitos e
ações conjuntos das cidades estância de todo o estado.
Águas de São Pedro esteve
representada pelo secretário de

Turismo, César Siboldi, e pelo
assessor Everto n R o c h a . O
evento também contou com o
secretário estadual de Turismo, Vinícius Lummertz.
"Águas de São Pedro sempre foi muito presente e engajada com as questões do turismo
a nível local, regional e estadual. A Aprecesp tem papel fundamental nas reivindicações que trazem fomento e desenvolvimento da
nossa estância e é sempre um prazer poder participar" disse o secretário César Siboldi.
O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) também falou
sobre a importância da entida-

de. "Quero parabenizar a chapa vencedora e os conselhos formados. Águas de São Pedro se
orgulha em fazer parte deste
seleto grupo visando trazer
sempre benefícios para o turismo e para a população", disse.
A Aprecesp é uma entidade
privada e sem fins lucrativos,
criada em 1985 com o objetivo
de representar os interesses e
trabalhar pelo desenvolvimento turístico das cidades estância no litoral e interior
paulista. Hoje congrega 70
estâncias que estão divididas
entre: balneárias, climáticas,
hidrominerais e turísticas.

Não conquistamos o Fundeb para
financiar ensino militarizado
Professora Bebel
Desde a eleição de Jair Bolsonaro, os militares têm invadido todos os recantos da vida nacional.
E não é diferente na educação.
Há assessores militares no
Ministério da Educação e recursos
das áreas sociais, inclusive da educação, são constantemente desviados para o orçamento das Forças
Armadas e para as políticas de segurança, financiando gordos salários para pessoas nem sempre qualificadas para as funções que ganharam no atual governo.
Bolsonaro criou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM), articulando com governos estaduais
e municipais afinados com seu discurso ideológico a implementação
dessas unidades escolares. O objetivo é utilizar o máximo de dinheiro público para financiar escolas de
perfil autoritário, baseado nos padrões e modelos pedagógicos empregados por Colégios do Exército, das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros.
Esse modelo educacional se caracteriza pela chamada "disciplinar
militar" e pela exclusão de estudantes e professores que a ele não se
ajustam, ferindo assim o caráter
universal da escola pública, direito
de todos e dever do Estado. Na realidade, é um padrão educacional
altamente ideologizado, que leva ao
extremo os princípios do famigerado movimento "escola sem partido", rejeitado em todos os locais
onde se pretendeu implementar e
vetado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Agora chega a Piracicaba a
tentativa de implementar esse modelo de escola. De acordo com no-

tícia veiculada pela
imprensa local, a solicitação da Prefeitura de Piracicaba para
adesão ao programa
foi aceita pelo Ministério da Educação.
Ora, com base
em que a Prefeitura fez essa solicitação? Houve consulta aos pais, debate democrático e participativo
com as comunidades escolares e
com a sociedade? Aliás, causa espécie a participação da Diretoria de
Ensino de Piracicaba, vinculada à
Secretaria Estadual de Educação
neste projeto. Com que finalidade?
De fato, todo mundo sabe que
as supostas divergências do governo Doria com Bolsonaro é coisa
para inglês ver, não é? As críticas
são apenas para finalidade eleitoral,
porque eles concordam em tudo. Pai,
mãe, não se engane: a finalidade
da escola cívico-militar é formatar
o pensamento de seus filhos e filhas, impedi-los de pensar, de construir autonomia intelectual para
decidir seu próprio futuro e contribuir para transformar nossa sociedade tão injusta. O retrocesso é
tão grande que nesse tipo de escola
há até mesmo nota de comportamento, algo que resgataram da ditadura militar. Não tenho nada
contra escolas militares. Quem optar por dar a seus filhos uma formação militar, para seguir essa carreira, tem todo o direito de fazê-lo.
O que é inaceitável, e contará com
toda a nossa resistência, é transformar escolas públicas em escolas
militares, utilizando a estrutura
construída com dinheiro público, os
profissionais que nela trabalham (submetidos a um sistema de trabalho ditatorial) e recursos públicos oriundos
do FUNDEB (FundodeManutençãoe

É um padrão
educacional
altamente
ideologizado,
que leva ao
extremo os
princípios do
famigerado
movimento
"escola sem
partido"
Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação) permanente, uma grande
conquista dos educadores, dos estudantes e da sociedade brasileira.
Escola cívico-militar em Piracicaba, não! Aqui, como em todo o
Estado e no Brasil tem que prevalecer o direito universal à educação
pública, gratuita, laica, de qualidade. Para isso lutamos tanto e não
vamos permitir que tirem esse direito da população.
Nas escolas tem que prevalecer a gestão democrática, com liberdade para ensinar e aprender,
como assegura a Constituição Federal. Escola é espaço de liberdade,
de debate, de aquisição e produção
de conhecimento. Não aceitaremos
esse retrocesso. Em vários locais a
justiça já proibiu a transformação
de escolas públicas em escolas cívico-militares. Não será diferente
aqui em Piracicaba.
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, deputada estadual pelo PT, líder
da bancada na Alesp
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Professores devem receber a segunda
parcela do abono Fundeb no dia 2
"Quando a presidência da República sancionou, sem vetos, no dia 26 de dezembro
de 2020, a regulamentação do Fundeb, encerrou-se mais uma longa e histórica batalha da
sociedade brasileira em defesa de educação pública de qualidade", enfatiza

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) obteve junto ao
governo estadual a informação de
que a segunda parcela do abono
Fundeb (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) será paga no
próximo dia dois de fevereiro. No
entanto, a presidenta da Apeoesp,
a deputada estadual Professora
Bebel (PT) reafirma que a luta da
entidade continua a ser para que
os 70% de recursos do Fundeb sejam direcionados à valorização dos
profissionais da educação e utilizados na forma de reajuste salarial. "Ocorre que o PLC 37 foi aprovado na Alesp instituindo o abono,
referente apenas a 2021", explica.
Bebel lembra que o novo Fundeb permanente é resultado da
luta dos profissionais da educação
em que a Apeoesp esteve sempre na
vanguarda e sua aprovação pelo
Congresso Nacional é considerado
"histórico" pela deputada, uma vez
que estabelece o aumento da complementação da União para Estados, Distrito Federal e Municípios
e aumento do percentual de recursos para valorização dos profissionais da educação, de 60% para 70%
do fundo, se tornando um dispositivo constitucional perene. "Quando a presidência da República sancionou, sem vetos, no dia 26 de
dezembro de 2020, a regulamentação do Fundeb, encerrouse mais uma longa e histórica
batalha da sociedade brasileira
em defesa de educação pública
de qualidade", enfatiza.
Como então presidenta da
Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de
São Paulo, em 4 de outubro de
2019, Bebel lançou na Casa o
Fórum pelo Fundeb Permanen-

E MENDA

Morais anuncia mais
R$ 100 mil para Águas
O deputado Roberto Morais
anunciou recursos na ordem de R$
100 mil para Águas de São Pedro.
A boa notícia veio em reunião com
o prefeito João Victor Barboza (Cidadania) e com o presidente do
Centro Comunitário, Orlando Cirilo. O dinheiro, que vem por meio
de emenda parlamentar referente
ao ano de 2022, será utilizado para
melhorias estruturais no Centro
Comunitário da estância.
"Uma importante ação articulada por nós e pela nova administração do Centro Comunitário,
principalmente pelo fato de que o
local precisa de reparos e é um espaço que sempre foi muito utilizado na cidade. Não tenho dúvidas

de que iremos aos poucos entregar
um local totalmente reformado e
que vai agradar ainda mais os
águapedrenses", disse o prefeito
João Victor Barboza.
Além disso, o encontro também
serviu para o prefeito alinhar mais recursos para a construção do prédio de
múltiplo uso para as forças policiais. É lá também que funcionará a
sede da Guarda Civil Municipal
(GCM) de Águas de São Pedro.
As fases 1 e 2 já estão garantidas. "Discutimos mais R$ 500 mil
para as fases 3 e 4. Vale lembrar
que iremos abrir licitação em breve
e pretendemos iniciar as obras nos
próximos meses", lembrou o chefe
do Executivo águapedrense.
Divulgação

Bebel diz que a lua continua para que os recursos do Fundeb sejam direcionados à
valorização dos profissionais da educação e utilizados na forma de reajuste salarial
te, em audiência na Alesp, que
contou com a presença de deputados federais da Comissão
Especial do Fundeb e diversas
entidades altamente representativas da educação e da sociedade civil, além de movimentos populares, tendo repercussão nacional, contribuindo para sua
aprovação pelo Congresso Nacional, sendo um passo fundamental para que a educação básica pública brasileira tenha
continuidade. "Sem essa aprovação, haveria o colapso da
educação brasileira, sobretudo
nos Municípios", enfatiza.
O QUE PREVÊ O NOVO
FUNDEB? - O novo Fundeb
prevê o aumento gradual dos
recursos da União para o Fundeb, que passará dos 10% atual

para 23% até o ano de 2026 e
garante 70% dos recursos para
o pagamento do piso salarial
para todos os profissionais da
educação e torna o fundo permanente. "Importantíssimo
também é que ele assegura o financiamento da educação infantil (creches e pré-escolas),
pois 5% dos recursos recebidos
pelos municípios devem ser
destinados a esse nível de
ensino. Outra grande conquista é que o financiamento
da educação será balizado pelo
Custo Aluno Qualidade (CAQ),
cálculo que prevê as condições
estruturais e pedagógicas necessárias para um ensino de boa
qualidade", ressalta.
No entanto, a deputada diz
que a luta é permanente. "Temos

que assegurar a fiscalização do uso
desses recursos e a nova lei oferece
mecanismos para isso. A sociedade lutou e agora precisa fazer valer
sua conquista", diz, reafirmando que destinar verbas do Fundeb para os profissionais da
educação não é uma dádiva do
governador João Doria. "O próprio nome do Fundeb - Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação assim define. E o texto da
lei diz que 70% dos recursos do
Fundo devem ser destinados à valorização dos profissionais da educação. Valorização de verdade é
melhorar os salários. Portanto,
aprovado o abono, que seja incorporado aos salários. Isso é
direito da categoria!", enfatiza.

Presidente do Centro Comunitário, Orlando Cirilo, prefeito João
Victor Barboza e do deputado estadual Roberto Morais

