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São Pedro vacina crianças
de 5 a 11 anos neste sábado
Daniella Oliveira

Todas as unidades de saúde locais
funcionarão neste sábado (29),
exclusivamente para a vacinação de
crianças de 5 a 11 anos contra Covid
Com a expectativa de imunizar aproximadamente 40% das
4.300 crianças dessa faixa etária,
pelo menos 60 colaboradores, entre enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos em vigilância epidemiológica e equipe de apoio, vão
atender nos postos das zonas rural e urbana da cidade. De acordo

com a secretária de Saúde, Carolina Figueiredo, a vacinação será feita mesmo para quem não realizou
o pré-cadastro. "O responsável só
precisa levar a criança no posto de
saúde que ela já é atendida e estar
com um documento com foto da
criança, que pode ser até a carteirinha de estudante", disse. A3

Alpes terá vacinação
contra raiva neste sábado

Vacina (sabado): Secretaria de Saúde de São Pedro contará com cerca de 60 colaboradores para vacinação deste sábado

A deputada Professora Bebel tem liderado o movimento na Assembleia Legislativa pela revogação da cobrança dos aposentados

Contra o confisco,
deputada Bebel
lança abaixo-assinado
Como forma de ampliar a
mobilização da sociedade contra
as barbáries do governador João
Doria (PSDB), a deputada estadual Professora Bebel (PT) lançou abaixo-assinado contra o
confisco nas aposentadorias e
pensões dos servidores do Estado de São Paulo. Bebel, que é presidenta da Apeoesp (Sindicato do
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), diz que
esta mobilização visa a revogação do confisco que o governador impôs de forma arbitrária aos
aposentados e pensionistas. O abai-

xo-assinado é online e o endereço para
fazer a assinatura é o https://
cadastro.professorabebel.com.br/
abaixo-assinado-confisco-dos-aposentados. Um dos objetivos deste
movimento é fortalecer a pressão
para que seja aprovada a revogação da cobrança pela Assembleia
Legislativa de São Paulo, que
depende dos votos da maioria
dos deputados estaduais. "É
preciso dialogar com os demais
deputados para que sejam convencidos a colocar fim a essa arbitrariedade contra nossos aposentados e pensionistas", enfatiza. A7

A Secretaria da Saúde de São
Pedro realiza neste sábado, 29, a
vacinação contra a raiva em cães e
gatos a partir dos 3 meses de idade
em frente à UBS do Alpes. As vacinações estão programadas até dezembro, sempre das 8h às14h, e o
cronograma pode ser acompanhado nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de São Pedro.

A recomendação é que o responsável leve seus animais em guias, coleiras, gaiolas, caixas de transporte ou fronhas. A campanha de
imunização contra a raiva em
cães e gatos é gratuita e muito
importante para a saúde do animal. Outras informações podem
ser obtidas no telefone da Vigilância em Saúde: (19) 3481-9370.
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Matéria Primeira!?

E o passado foi esquecido?
João Ribeiro
Junior
Tudo se desenvolveu a partir
do momento, diante das pressões
internas e externas, que os militares viram-se obrigado a endurecer
e vários grupos de esquerda então
formados ou ainda remanescente
das décadas anteriores, mergulharam na clandestinidade e tomaram
o caminho da contestação armada
.Impiedosamente massacrados e
completamente derrotados, tais grupos perderam o rumo e passaram a
atuar a reboque da oposição civil ao
regime e voltaram à velha tática de
infiltração em sindicatos, igrejas,
organizações estudantis, etc. Estes
grupos, porém, já não tinham qualquer perspectiva de poder, pois pertenciam a um passado, que jamais
retornaria. (Ledo engano). Naqueles dias, a esquerda radical começou a ficar atenta a um novo partido que surgia, um partido que se
dizia "obreirista" (dos trabalhadores), de implícita tendência socialdemocrática, (termo que no dicionário marxista-leninista são ofensas inomináveis, que levou o minúsculo PRC (Partido Revolucionário
Comunista), a não aceitar um Partido dos Trabalhadores, que para
os comunistas era um partido oportunista, populista, da classe média
burguesa. Mas, na segunda metade da década de 1980 os grupelhos
da esquerda marxista-leninistatrotskyda perceberam que, do jeito
que as coisas iam, não teriam qualquer futuro. E perceberam também
que o PT tinha tudo o que eles não
tinham: um líder dito carismático,
muitos votos e bom transito entre
os sindicatos, a Igreja, o funcionalismo público, a classe média ilustrada e os formadores de opinião
da mídia. E que eles, os grupos de
esquerda, tinham tudo o que o PT
não tinha: uma ideologia definida,
um projeto de poder e quadros preparados, treinados (especialmente
em Cuba) e experiências de guerrilha. E decidiram então tomar de
assalto o partido, operação completada por volta do final da década de
1980. Assim pensavam os mentores desta bem-sucedida estratégia,
aplicando a velha tática leninista dos
dois partidos (clandestino e o legal)
poderiam logo tomar de assalto o
poder pela vida eleitoral, como Hitler o fizera, já que a via armada
fracassara miseravelmente, tendo
como líder Luiz Carlos Prestes, nos
idos de 1935. Desde então quase nenhum papel desempenhou na polí-

Esta é a
História que
não nos
contam
tica brasileira até meados de 1960.
Desde o início da década de
1990, para os raríssimos que no Brasil leram Lênin e o entenderam, o
projeto dos grupelhos marxista-leninista era claro e óbvio com suas
etapas mais ou menos assim estabelecidas: 1) Manter o controle férreo sobre o partido, isto é o PT; 2)
Controlar todos os sindicatos e todas as organizações da chamada
sociedade civil, expressão na terminologia marxista-leninista, que quer
dizer mais ou menos "aqueles que
não sabem o que queremos"; 3) Utilizar o partido como via de acesso à
presidência através do líder carismático, Luiz Inácio Lula da Silva; 4)
Transformar o líder carismático em
marionete do Partido - agora com
maiúscula, porque este já seria marxista-leninista e portanto único e absoluto (Lula apedeuta nada entendeu, mas seu braço direito, José
Dirceu, sim); 5) Aparelhar o Estado, isso é, ocupar todos os postoschave da administração pública com
militantes e simpatizantes, sempre
os famosos "companheiros de viagem"; 6) Dar o golpe no momento
oportuno e transformar o Brasil em
uma Republica sindical-popular de
perfil cubano-soviético, mas preservando por algum tempo as classes
proprietárias, instalando o socialismo e o partido único. (Esta esperança jamais saiu da cabeça de Lula
e de seus conselheiros "intelectuais") 7) Finalmente, como
última etapa, eliminar a burguesia, (a classe média) os latifundiários e todas as classes proprietárias, instalando o comunismo e o partido único.
Esta é a história, sem revisão
da esquerda. É importante que se
lembre: O mundo foi feito para
aqueles que nasceram para conquista-lo e não para aqueles que
sonham em fazê-lo, ainda que tenham razão", como disse o poeta
português Fernando Pessoa.
E o povo? O povo perdoa
aqueles que com ele se parece,
como afirmou Joaquim Nabuco, senador do Império.
João Ribeiro Junior: advogado (USP), docente de Direito Constitucional e de Teoria
Geral do Estado e Ciência
Política, e de História, doutor em Educação, mestre
em Filosofia (Unicamp)

Queda das exportações,
como resolver
Max
Pavanello
Recentemente, vi uma
matéria em um
dos jornais locais
cuja manchete
anunciava queda de 41% nas exportações da Região Metropolitana de Piracicaba.
Apesar de não ser especialista
no assunto, Comércio Exterior sempre me desperta a atenção, pois me traz
à lembrança meu saudoso pai, que
durante anos foi Gerente de Importação e Exportação na antiga Itelpa.
Também, porque meu primeiro emprego foi de assistente administrativo numa empresa de despachante aduaneiro em Campinas. E,
por gostar do tema, acabei aliando direito e comércio exterior em minha
monografia de conclusão do curso.
O tema foi "a extrafiscalidade dos impostos de importação e exportação".
Em 2020, quando começamos
a fazer o Projeto Municipal de Desenvolvimento - PMD, o plano de
governo da nossa então candidata
a prefeita Carolina Angelelli, hoje
presidente do PDT de Piracicaba e
pré-candidata a deputada federal,
pedi para incluir um tópico sobre
comércio exterior e ela me incumbiu de apresentar o projeto.
Procurei o meu professor de
Comércio Exterior do MBA em Gestão e Negócios, que fiz na Unimep,
o professor Mário Pólis, que nos
ajudou na montagem.
No nosso projeto, analisamos
o cenário daquela época. Aliás,
abram-se aspas, o PMD feito sob a
batuta de Carolina Angelelli teve
essa marca, primeiro foi feito diagnóstico do que já existia e depois
apresentou-se propostas factíveis.
Piracicaba ocupava a 6ª posição do ranking de exportações e a
10ª no ranking de importações
dentro do Estado de São Paulo.
Mas, apesar de bom volume de
exportações e importações, que nos colocava no TOP 10 do Estado de São
Paulo, era possível detectarmos alguns pontos de vulnerabilidade.
Um problema claro que se detectava, e permanece, é a concentração de volume de exportações e
importações em apenas duas empresas. Nossas exportações concentram-se em produtos de uma única
empresa (cerca de 60%), enquanto importações, apesar de mais diluídas, têm
predominânciaemoutraempresa(cerca de 25%). Esses percentuais eram de
2020, mas não diferem significativamente do cenário atual.
A concentração do volume
nessas duas empresas é ponto de

Um problema
claro que se
detectava é a
concentração
de volume de
exportações e
importações
em apenas duas
empresas
vulnerabilidade porque a oscilação
do mercado acaba impactando direta e significativamente nossas
exportações e importações.
Logo depois que apresentamos
o nosso PMD para a Justiça Eleitoral, por coincidência, uma manchete
estampava os jornais: "Piracicaba fica
em 2° lugar na queda das exportações".
Na
matéria
recente
(16.01.2022), os números analisados pela economista Cristiane Feltre correspondem à Região Metropolitana de Piracicaba nos deixa
um alento, pois, apesar da queda
das exportações no ano de 2021,
quando se comparam os meses de
dezembro de 2021 e de 2020 vê-se
que houve crescimento.
Mas, a questão fulcral é a
concentraçãodasexportações.Nocaso
de Piracicaba, concentração em produtos de uma única empresa, que nos
deixa extremamente vulneráveis e
suscetíveis às oscilações de mercado.
Nosso projeto para ao Comércio
Exterior chamou-se Plano Municipal
de Desenvolvimento em Internacionalização - PMDI, cujos objetivos eram a
busca de alternativas para recessão de
mercados; geração de conexões com
culturas diferentes; avanços no desenvolvimento de tecnologias; atração do
turismo regional, nacional e internacional; atração de novos negócios e empresas, de modo sustentável; melhoraria da qualidade de vida (social, ambiental, econômica e cultural).
Foi constituído sob 4 pilares:
atração de empresas; atração de investimentos; turismo; educação e
cultura, convergindo todos para internacionalização de Piracicaba. Nosso
PMDIéumprojetocompleto.Cadaum
dos seus pilares minuciosamente detalhado e possuía cronograma de implantação e com foco geração de
emprego e renda e no desenvolvimento econômico sustentável.
Max Pavanello, advogado, vice-presidente do PDT
de Piracicaba, Conselheiro
Estadual da OABSP

Aldo Nunes
Sabemos que o tempo tem
seus caprichos e, apesar do estudo e observações dos fenômenos que nele acontecem, podemos aventurarmos em algumas
predições limitadas. Contudo, a
maior parte das mudanças nos
escapam. Assim continuará a
ser até que nos certifiquemos
que muitos fatores ainda existem - calor, frio, radiação e
condensação - que dependem
do clima e que, especialmente, a ciência física precisa saber e melhor estudar e divulgar para que todos nós possamos ser beneficiados.
O título que encima o presente
artigo, "Matéria Primeira!?": com
pontos de exclamação e interrogação, quero dizer: a matéria primeira através da qual todas as demais
matérias podem ser melhores conhecidas e utilizadas para o nosso
bom desenvolvimento e gozo da
vida. Basta você não se esquecer de
que o nosso relógio humano, não
segue o tempo da natureza e, a comprovação disso está na nossa pressa em transpor a velocidade da luz,
especialmente a refletida pela Lua,
recebida do Sol que movimenta
nossos mares, oceanos de água salgada e rios e lagos de água doce, o
que é fator preponderante para o
clima e suas oscilações não percebidas por nós. Normalmente sob
chuva, também ocorrem raios produzidos pela eletricidade que causam sensações em nossos nervos e,
tais sensações, são, ainda, muito
pouco conhecidas e estudadas pela
ciência. Há coisas muito menores
que o átomo que precisamos conhecer melhor, antes que o tempo passe e fiquemos a ver navios.
Os eventos climáticos do calor, das chuvas, ocorridos nesses
últimos dez anos, estão sendo notórios e não estamos prestando a
necessária atenção. Chegamos até
pensar que estamos retrocedendo

evolutivamente e
não nos interessamos pelo amanhã, pelo futuro,
por tudo de bom
que é o viver. O
consumismo tomou conta da
nossa consciência, do nosso ego e
nada fazemos.
Bem nos alerta Roberto DaMatta, antropólogo social e escritor: "Com o sumiço do bomsenso, não há vida a ser vivida.
Há o dever de viver" (Estadão,
caderno C7, 26/01/2022). Infelizmente o homem atende mais
prestemente às atomicidades da
água potável para vende-la e se
esquece das atomicidades da terra
onde semeamos no nosso alimento. Tanto a água como a terra
precisam estar em equilíbrio,
sem o que a vida não se vive.
O princípio da polaridade conforme nos ensina a tradição hermética: "Tudo é duplo, tudo tem
polos; tudo tem o seu oposto; o
igual e o desigual são a mesma coisa; os opostos são idênticos em
natureza, mas diferentes em grau;
os extremos se tocam; todas as verdades são meias-verdades; todos
os paradoxos podem ser reconciliados" (A ciência da Astrologia e
as Escolas de Mistérios - Ricardo Lindemann - 2ª edição revisada - 2007 - Editora Teosófica).
O acontecido nesta semana
que ora finda e na anterior, onde
constatamos os efeitos das intempéries do clima que afeta o nosso
planeta Terra, está passando dos
limites suportáveis e: a nossa inércia é um descaso que precisa ser
potencializado urgentemente, sob
pena de acontecimentos irreversíveis para a vida neste planeta. A
vida é una no universo e física em
nosso planeta Terra; não percamos
essa batalha em prol da vida pois
aqui, é o lugar através do qual somos obrigados a sobreviver até que
estejamos preparados e capacita-

Os eventos
climáticos do
calor
calor,, das
chuvas,
ocorridos
nesses últimos
dez anos, estão
sendo notórios
dos em outro planeta habitar; abramos mãos do consumismo desnecessário e nos ajustemos com a
natureza; pensemos naqueles que
virão depois de nós (velhos) e vividos estamos no final dessa nossa
vida física, eles (os mais jovens),
ainda, terão muito que aprender
para alcançar a vida eterna para a
qual nós velhos, já teremos passado e quiçá em um planeta já mais
humanizado onde possamos ser
mais felizes e todos mais juntos alcançando a unicidade universal.
Por enquanto, continuo a
sonhar colorido. As cores deixam tudo mais alegre, mais
vivo, menos sombrio. Entendo
como contabilista e professor de
contabilidade, organização e
técnica comercial, prática econômica e administrativa, Agente Fiscal de Rendas do Governo
do Estado de São Paulo (por 10
anos), onde me especializei em
direito tributário e administrativo e galguei cargos de confiança de chefia, especialmente
nas áreas agrícolas, combustíveis, álcool, petróleo, bebidas
alcoólicas e palestrante sobre
"Crime de Sonegação Fiscal",
graças, ainda, a minha formação em direito que: a indústria
é matéria prima que transforma todas nossas riquezas físicas pela industrialização ? para
que elas possam chegar ao seu
destino, ativando o comércio em
benefício do povo e abrindo o
mercado de trabalho para que
possamos obter rendas e melhor

vida. Sem a indústria, não há
mercadorias disponíveis para
sustentar a vida e crescimento
da humanidade, especialmente
quando ela que sempre será o
motor do mundo, não acompanhou o desenvolvimento necessário e paralelo com a evolução
tecnológica. Cada nação - onde
o poder de seus administradores se prende aos cuidados do
seu povo ? tem por obrigação
primeira, suprir as necessidades do seu povo e somente exportar para outras nações os
produtos que forem produzidos
acima das suas necessidades internas. Jamais se comprometer
a vender a sua total produção
sem que a nação esteja suprida. Alguém pode dispor mais
do que tem? Enquanto pensarmos assim, nunca vamos
atingir nossos objetivos e satisfazer nossas necessidades!
Como místico e amante das
coisas ocultas, aprecio o céu, as
estrelas, os planetas e satélites
e, acima de tudo, o criador e administrador desse imenso universo. "Esperança" é o que devemos de ter se quisermos falar
com "Ele" (Deus). A segunda
lunação deste ano de 2022 (que
terá 13 lunações), ocorre no próximo dia 1º de fevereiro, quando também a Lua entra na sua
fase Nova, quando sua visão,
aqui para nós são-pedrenses
ela não será avistada no céu
o que chamamos de um período de 7 dias sombroso que
vai até o dia 8 (próxima 3ª
feira) às 10h50, onde os imprevistos ocorrem repentinamente e, portanto, havemos de
estar preparados e não nos arriscarmos nos desejos. Que as
graças do céu nos protejam.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado, agente fiscal de
rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com.

O sujo falando do mal lavado
Professora Bebel
O post do secretário estadual da Educação, Rossieli Soares,
contra Bolsonaro, no Twitter,
seria uma piada de mau gosto
se não fosse trágico. É a velha
história do sujo falando do mal
lavado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é, sim, o
capitão de uma nau de morte:
sua necropolítica não poupa
nem os mais de 600 mil mortos pela COVID-19, nem a vacinação de crianças, nem os
cortes no orçamento da Educação, nem o reajuste do piso
dos professores. Tudo em
nome de um projeto de perpetuação do poder.
Porém, o governador João
Doria e o seu secretário Rossieli
não são o farol iluminista que

pregam. Não há aumento de 73% para
os professores. Aliás, nem o projeto de
lei da carreira foi
enviado, até o momento, à Assembleia Legislativa de São Paulo.
Há um arremedo de carreira que
transforma salário s e m s u b sídios e acaba com quinquênio, sexta-parte e qualquer outro adicional. E
q ue, além de ruim, não envolve a todos os professores.
Na dança da mentira, ambos
estão enredados. Em prejuízo da
Educação e do povo!
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, deputada estadual, líder da
bancada do PT na Alesp

Postagem no twitter do secretário
estadual da Educação, Rossieli Soares

Crédito de carbono é dinheiro
José Renato Nalini
O mundo precisa levar a sério
o aquecimento global. Parece que
está sendo obrigado a isso, pois
catástrofes climáticas são mais frequentes e atingem todo o planeta.
O remédio existe e se chama redução
dasemissõesdosgasesvenenosos. Isso
pode se converter em recurso financeiro para socorrer economias combalidas como a brasileira.
Há pouco, uma reportagem de
Luciana Dyniewicz e Renée Pereira
mostrou que o empresário Ricardo
Stoppe já comercializou cem milhões de reais em crédito de carbono e o negócio está bem promissor.
Para isso, ele reservou inicialmente 150 mil hectares na Amazônia e agora já possui 500 mil hectares próprios, além de um milhão
e meio de hectares de outros produtores. O mundo civilizado - que
leva o aquecimento global a sério precisará comprar créditos de carbono. Se o Brasil tivesse governo
inteligente, estaria empenhado em
aproveitar nossa reserva natural e em
repor aquilo que a criminosa devastação destruiu nos últimos anos.
É claro que isso requer uma
consciência sensível, algo que falta
à maioria dos proprietários de terra e que nunca chegou perto da
mentalidade de grileiros, invasores
e infratores ambientais. Ricardo
Stoppe investiu dois milhões na
contratação de engenheiros florestais e auditorias internacionais cadastradas por empresa certificadora. Foi difícil no início, pois ninguém comprava crédito de carbo-

no. Ele começou a
vender em 2019 e
recebeu dois dólares e meio por crédito. Hoje ele vende a doze dólares
no mercado voluntário e garante que
chegará a trinta
dólares neste ano.
Essa previsão detectada por
um empresário inteligente e em dia
com o que acontece no planeta fez
com que ele investisse duzentos e
cinquenta milhões em terras e projetos de carbono. Com isso, ele é
um dos maiores produtores de créditos certificados pela companhia
americana Verra. Pessoas lúcidas
sabem que a tendência é de aumento do valor do crédito. Por isso, há
quem compre hoje para revenda
quando o produto se valorizar. E
isso é inevitável. O mundo que leva
a ciência a sério sabe disso.
Esse investimento já compete
com a pecuária, embora ainda não
com a soja. Mas chegará lá. O crédito de carbono é criação do Protocolo
de Kyoto, em 1997 e não é senão um
certificado que atesta a redução da
emissão de gases de efeito estufa. Um
crédito equivale a uma tonelada desses gases venenosos que deixa de ser
emitida. O importante é que os créditos investem nos projetos mitigadores dos impactos nocivos à natureza.
Financiam reflorestamento e a manutenção de mata em área sob risco de
vir a ser dizimada. É preciso compreender que o mercado de carbono
funciona de forma regulada, como na
Europa, com metrificação legal e de

Se o Brasil
tivesse investido
numa educação
ambiental de
qualidade, seria
a população a
exigir compostura
do governo
forma voluntária, como no Brasil.
Aqui, empresas e indivíduos decidem
voluntariamente reduzir ou neutralizar suas emissões.
A regulação faz com que o governo defina limites de emissões
para o setor produtivo. Quando a
empresa emite além do teto fixado,
pode comprar títulos de uma companhia que não esgotou sua cota.
A COP 26 aprovou regras para o
comércio global, para que países
que absorvem mais do que emitem
gases venenosos possam vender
créditos para os países emissores.
No ambiente regulado, o crédito
vale cerca de cinco dólares. Na União
Europeia, após a COP26 e aquilo que
ela trouxe de maus presságios, se tudo
continuar como está, o preço disparou.
Passou de sessenta e quatro vírgula
três dólares para cento e um vírgula
seis dólares, uma alta de 58%.
Tudo é uma questão cultural.
O pensamento rançoso, antiquado
e materialista do empresário antigo não via qualquer vantagem na
"floresta em pé". O bom sinal é que
a juventude esclarecida vai substituindo a velharia anacrônica. Jo-

vem sabe que preservar o ambiente
é questão de sobrevivência.
O próximo governo federal deverá reverter a política antiambiental que foi inaugurada nesta gestão
ecocida. Nunca se desmatou tanto.
Nunca se invadiu tanta terra indígena, que é terra pública, garantida
pela Constituição. Mas o governo se
recusa a cumprir a Constituição. E
a falta de consequência legal para
tal conduta delinquencial é uma
prova do fracasso moral da República brasileira, como já acentuado
por vários respeitados pensadores.
A esperança é que a partir de
2023, haja regulamentação federal
para a redução das emissões. Há
um projeto de lei 528/21, que - se
aprovado - conferiria mais força à política da descarbonização.Porenquanto,
existeapenasomercadovoluntário, mas
em pequena escala. Não existe uma
consciência ecológica generalizada,
embora alguns exemplos já evidenciem a rentabilidade de um investimento verde. Se o Brasil tivesse
investido numa educação ambiental de qualidade, seria a população
a exigir compostura do governo.
Por isso, tudo tende a favorecer a
sensação de que manter o povo
deseducado é eficiente estratégia
para os inimigos da natureza.
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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S AÚDE

São Pedro vacina crianças
de 5 a 11 anos neste sábado

Todas as unidades de saúde locais funcionarão neste sábado (29),
exclusivamente para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid
Matheus Gasparim/Prefeitura

Com a expectativa de imunizar aproximadamente 40% das
4.300 crianças dessa faixa etária,
pelo menos 60 colaboradores, entre enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos em vigilância epidemiológica e equipe de apoio, vão
atender nos postos das zonas rural e urbana da cidade.
De acordo com a secretária
de Saúde, Carolina Figueiredo,
a vacinação será feita mesmo
para quem não realizou o précadastro. "O responsável só precisa levar a criança no posto de
saúde que ela já é atendida e
estar com um documento com foto
da criança, que pode ser até a carteirinha de estudante", disse.
A partir de segunda-feira
(31), a vacinação continua em
todas as unidades, com o horário agendado. Além disso, o précadastro para imunização das
crianças de 5 a 11 anos segue
sendo feito nos postos onde elas
já são atendidas, conforme a
localização de sua residência.
"Nossa maior preocupação
é o início das aulas, previsto
para o dia 7 de fevereiro. Por
isso estamos mobilizando toda
nossa equipe, em todos os postos de saúde do município, para
que todas as 4.300 crianças dessa
faixa etária do município sejam vacinadas antes de voltarem para escola", ressaltou a secretária.
LOCAIS - A vacinação deste
sábado acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros

O PORTUNIDADE

Prefeitura disponibiliza vagas
do programa Bolsa Trabalho
A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Emprego e Renda, firmou parceria com o
Governo do Estado de São Paulo
para oferecer diversas vagas de trabalho temporário nos órgãos da
administração municipal.
As vagas são do programa
"Bolsa Trabalho", desenvolvido
para garantir ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social residentes no Estado de
São Paulo.
O Programa terá duração de
cinco meses e oferecerá às pessoas
desempregadas uma bolsa no valor de R$535 por mês, mais curso
de qualificação profissional que
será ministrado de forma on-line e
seguro contra acidentes.
As atividades serão realizadas em diversos órgãos da Prefeitura de São Pedro, de segunda a sexta-feira, com jornada de

trabalho de quatro horas por dia
ou 20 horas semanais.
O coordenador de Emprego e
Renda Danilo Dihel destacou a
importância do programa. "A oportunidade chega em boa hora, com
impacto positivo na vida de muitas
pessoas". Danilo também elogiou
a atuação e apoio do prefeito Thiago Silva na condução e promoção
de diversas ações sociais desenvolvidas na cidade de São Pedro, especialmente as que envolvem a Coordenadoria de Emprego e Renda.
Para participar do programa
"Bolsa Trabalho", o interessado
precisa ser maior de idade (18 anos)
e estar desempregado. As inscrições
vão até 7 de fevereiro e serão realizadas de forma online pelo site:
www.bolsadopovo.sp.gov.br
Dúvidas podem ser tiradas
na Central de Atendimento Bolsa do Povo 0800 7979 800 ou
pelo WhatsApp (11) 98714-2645.

L IMPEZA

Catacacareco atende região
do São Dimas neste sábado
Vacina para todas as crianças de 5 a 11 anos
Alpes das Águas, Bela São Pedro,
Dorothea, Nova São Pedro, Primavera, São Antônio, São Dimas, São Francisco e também na
Unidade Mista de Saúde (UMIS).
A vacinação de crianças em
São Pedro começou no dia 21, quando o Vacimóvel foi até a residência das crianças com comorbidades para fazer a imunização.
OUTRAS FRENTES - Além
da vacinação das crianças, a Se-

cretaria de Saúde e Desenvolvimento Social realiza, de segunda a sexta-feira, o Vacimóvel - veículo que
leva vacinas para os bairros.
A ação iniciada no dia 10
de janeiro já percorreu vários
bairros e tem novo cronograma
para a próxima semana. No dia
31 de janeiro, a região atendida
é a do Jardim Camargo; no dia
1 de fevereiro, Graminha; dia 2,
Nova São Dimas; dia 3, Jardim

Botânico e dia 4, Vila Nova. O
veículo sempre percorre os bairros das 15h às 18h e as pessoas
podem receber primeira, segunda ou terceira dose. É preciso
apresentar documento pessoal,
carteira de vacinação e do SUS.
A vacina é considerada
uma das medidas mais eficazes de proteção contra a doença que tem registrado recordes desde o início do ano.

Neste sábado, dia 29, o Catacacareco vai percorrer as ruas dos
bairros Chácara Bela Vista, Horto
Florestal, Jardim São Dimas, Jardim São Tomé e Residencial São Pedro. Os caminhões de coleta recolhem bens inservíveis como móveis
velhos, eletroeletrônicos e materiais quebrados acumulados em
casa. Não podem ser descartados
materiais como restos de construção civil e lixo orgnânico.
O programa funciona por setorização, com atendimento de um
setor por semana e a coleta dos resíduos. A recomendação é que os
materiais sejam deixados nas calçadas para a coleta antes das 8h e

quando possível, até na noite anterior. 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.
Em caso de chuva, o serviço pode
ter o cronograma alterado.
Para esclarecer 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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São Pedro e Sesi firmam parceria
e oferecem 240 vagas para cursos
As aulas serão presenciais, gratuistas, de 14 a 18 e de 21 e
25 de fevereiro, na carreta estacionada na Praça Santa Cruz
Divulgação

São Pedro recebe em fevereiro
a Carreta Nutrição, unidade móvel do Sesi com cozinha adaptada
para cursos gratuitos de alimentação nutritiva. São 240 vagas. A iniciativa acontece via parceria entre
a Prefeitura de São Pedro, por meio
do Fundo Social de Solidariedade,
e o Sesi. Serão oferecidos oito cursos e os interessados podem ser
inscrever a partir do dia 31 de janeiro, pessoalmente, no Fundo Social de Solidariedade e no Cras São
Dimas. As aulas serão presenciais,
de 14 a 18 e de 21 e 25 de fevereiro,
na carreta que ficará estacionada
na Praça Santa Cruz. A atividade
integra a programação de aniversário de São Pedro, celebrado no
dia 22 de fevereiro.
De acordo com o prefeito Thiago Silva, essa parceria com o Sesi
visa dar oportunidade de qualificação profissional às pessoas e também gerar renda. "Nosso propósito é sempre buscar parcerias com
instituições consolidadas, como
o Sesi, e oferecer ao são-pedrense a possibilidade de se desenvolver e conquistar sua autonomia. Desta forma, conseguimos
fazer a economia girar e a cidade crescer", comenta.
As aulas são temáticas e os
participantes podem escolher entre
muffinhos / suco da horta; torta
de cachorro-quente / suco beterraba com cenoura e hortelã; salada

Mariana P. Siciliano

Carreta estará etacionada na Praça Santa Cruz: cursos gratuitos
de macarrão / suco de melancia
com manjericão e limão; bolo de
abóbora com coco / suco refrescante; rocambole de forno / refresco
de alface com erva cidreira; arroz
com frango picante / suco nutritivo; hambúrgueres especiais / chá
de gengibre e uva e bolo de alface e
maçã / Suco de abacaxi nutritivo.
Cada turma pode ser formada por até 15 alunos. As aulas têm
duração de aproximadamente 1h30
e estão programadas para as se-

gundas-feiras, às 14h, às terças,
quarta e quintas-feiras, às 9h e às
14h, e às sextas-feiras, às 9h.
Para se inscrever é necessário ter no mínimo 15 anos de
idade e ser residente em São Pedro. Interessados devem comparecer ao Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou ao Cras,
de segunda a sexta, das 8h às
17h, com documentos pessoais e
comprovante de endereço. Todos

os participantes recebem certificado e livro de receitas.
SERVIÇO - Carreta Nutrição. Inscrições gratuitas: a partir
de 31 de janeiro (vagas limitadas),
no Fundo Social de Solidariedade (Rua Marieta de Toledo, 264,
Nova Estância - de segunda a
sexta, das 8h às 16h. Telefone
19. 3481-9244) e no Cras (Rua
José Esteves, 329, Jd. São Dimas de segunda a sexta, das 8h às 17h.
Telefone 19. 3481-9395)

C HARQUEADA

Prefeitura constrói escadaria que
liga bairro Alvorada ao Centro
Divulgação

A Prefeitura de Charqueada
finalizou a construção de uma escadaria que liga o bairro Alvorada
1 ao Centro da cidade. A indicação
da benfeitoria veio dos vereadores
Washington e Tião Paraná. O prefeito
RodrigoArruda,osecretário de obras
Marcelo Santos e a equipe de engenharia da prefeitura estiveram no
local nesta quinta-feira (13). Uma
equipe da prefeitura foi mobilizada
para a construção da escadaria, um
pedido antigo também dos moradores
da região. Ainda serão instalados
corrimão e iluminação no local.
"Um acesso importante e que
vai beneficiar os moradores do bairro. Nosso intuito é sempre oferecer
melhor infraestrutura e garantir o
direito de ir e vir de forma segura
aos charqueadenses", afirmou o
prefeito Rodrigo Arruda.

Somos parte de um sistema
inteligente: a agrofloresta!
Imagine que você está dentro de um ônibus, viajando pelo
interior de São Paulo. Você olha
pela janela esquerda e vê uma gigantesca plantação de cana-deaçúcar, depois vira para o lado
direito e avista tantos pés de milho que é impossível contar. Imaginou? Pois bem, esse é um cenário bastante recorrente por aqui.
O nome desse tipo de produção - que visa somente uma única cultura plantada (como cana,
milho ou soja) - é a monocultura.
Essa prática agrícola vem lá do período colonial, onde as potências europeias praticavam nas colônias
as 'plantations de exportação'.
"Plantations de exportação?"
vocês devem estar se perguntando. Bom, esse sistema nada mais é
que um modelo de produção agrícola baseado na monocultura, na exportação dos produtos agrícolas e
na utilização de grandes latifúndios
com mão de obra escrava.
Por ser uma prática que visa
principalmente à extração, ela
possui suas desvantagens como
o esgotamento e o empobrecimento nutricional do solo; condições favoráveis para existência, em larga
escala, de pragas e doenças; o desmatamento; o desequilíbrio ecológico e a perda de biodiversidade.
Também, por ser um modelo
exportado da Europa, não considera
o tamanho gigantesco da diversidade de fauna e flora do Brasil. Você
sabia que em nosso território existem mais de 46 mil (!!) espécies
conhecidas de vegetais? Podemos
nos orgulhar da flora brasileira
que é reconhecida como uma das
mais importantes do mundo!!
Assim, proteger a nossa flora significa equilibrar todas as
atividades desencadeadas pelo
avanço tecnológico, reduzindo a
poluição, o desequilíbrio ecológico, o problema energético, a falta
de alimentos no mundo e até
mesmo a crise econômica.
Tá, mas como podemos fazer isso se temos que continuar
produzindo para alimentar grande parte da população?
Bom, é aqui que entra os Sistemas Agroflorestais (os SAFs).
Vocês já tinham escutado falar

Você sabia que
em nosso
território existem
mais de 46 mil
(!!) espécies
conhecidas de
vegetais?
sobre esse termo?
Um sistema agroflorestal, ou
agrofloresta, é uma forma de uso e
ocupação do solo em que árvores
são plantadas ou manejadas em
associação com culturas agrícolas ou
animais. Em outras palavras, é um sistema em que o produtor planta e cultiva árvores e produtos agrícolas em
uma mesma área, garantindo a
melhora de aspectos ambientais e
a produção de alimento e madeira.
O objetivo é garantir que as
espécies trabalhem juntas. Por
exemplo, algumas espécies agrícolas já consolidadas, como cacau e
café crescem bem na sombra de
árvores. O produtor pode combinar esses plantios com árvores
como araucárias, seringueiras, açaizeiros, entre outras.
Do lado do produtor, os benefícios são múltiplos. Primeiro, eles
garantem renda ao longo do tempo, porque podem comercializar
primeiro as espécies agrícolas de crescimento rápido, depois espécies de médio prazo, como as frutíferas e, no longo prazo, as espécies madeireiras
de alto valor agregado.
Depois temos as vantagens
ambientais - que também são
bem grandes. Podemos citar a
redução da degradação, a melhora da qualidade do solo e da
água da propriedade, a sustentabilidade do sistema produtivo além da diversificação da
produção de alimentos e a estimulação da utilização de espécies para usos múltiplos. Interessante, né?
Assim, trabalhar com a natureza e não contra ela não é uma imposição.É,simplesmente,nossamelhor
opção! A natureza não precisa de nós.
Nós é que dependemos dela!
Mariana Pavanel Siciliano é colaboradora técnica da Coordenadoria de
Meio Ambiente.

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.

O prefeito Rodrigo Arruda, o secretário de obras Marcelo Santos e a equipe de
engenharia da prefeitura estiveram no local
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THERMAS WATER PARK

Parque aquático investe R$ 400 milhões
Na contramão da economia, projetos e investimentos visam retomada do turismo e geram empregos e renda na região

Obras, investimentos, melhorias. Certamente são ações que
muitas empresas deixaram de fazer com a pandemia de Covid-19.
Mas, na contramão do momento
atual da economia, o parque aquático Thermas Water Park, localizado em São Pedro (SP), está investindo quase R$ 500 milhões. A
maior parte está no Resort.
O investimento chegou a mais
de R$ 400 milhões no empreendimento imobiliário turístico, uma
parceria do Grupo J. Andrade com
a WAM Brasil e a ABL Prime, e que
contam ainda com uma das mais
conceituadas empresas de construção do país, a MPD Construtora.

Numa área de mais de 40 mil
metros quadrados, entre resort e
extensão de estacionamento, serão
construídos quatro prédios de cinco andares, com 465 apartamentos mobiliados de 42,63 metros
quadrados cada, com quarto, cozinha, sala e banheiro. Além disso,
numa área de lazer exclusiva, haverá lobby, restaurante, parques
aquáticos para adultos e crianças,
ofurôs, espaço kids, playground,
academia, sauna, SPA, bar, lojas,
cinemas, salão de jogos, mirante e
piscina coberta e aquecida.
Além dos investimentos na
parte de hotelaria, a proposta de
expansão contempla mais infraes-

trutura, segurança e diversão, incluindo nova fachada, nova portaria de acesso, estacionamentos com
cancelas automatizadas e uma praça gastronômica com espaço para
shows e eventos na área externa
do parque aquático.
"Acreditamos na retomada do
turismo em nossa região. O enfrentamento da pandemia nos deu mais
forças para buscarmos a melhoria
do parque, andando na contramão
da economia mundial. Tudo para
darmos aos nossos visitantes segurança, qualidade, infraestrutura, e claro, encanto e magia", dizem Silvia e João Andrade, fundadores do parque. Já dentro do par-

que aquático, novidades estão previstas para o segundo semestre no
complexo do parque infantil, como o
Castelo, em seu projeto na fase final
com o desenvolvimento da área de
alimentação voltada para uma experiência diferenciada ao público.
Com tantas melhorias através
da expansão do parque e com a
inauguração do resort, o desenvolvimento regional terá grande impacto econômico, turístico e de emprego e renda, gerando nos próximos anos, aproximadamente 200
empregos diretos e mais 900 empregos de forma indireta.
GESTÃO DE PESSOAS Com a visão de crescimento e bus-

cando um futuro com inovação,
modernidade, segurança e impacto econômico e turístico para a região, o Thermas Water Park também vem investindo em novo modelo de gerenciamento e gestão contratando profissionais de mercado
para diversas áreas. Como a chegada de Suerlan Santos, atual diretor de Marketing e Vendas, com
histórico de passagem por grandes
parques aquáticos e temáticos no
Brasil, como Hopi Hari, PlayCenter, Magic City e Grupo Aviva. Com
a reestruturação, também ocorreu
a chegada de outros profissionais
como Valeska Barbeirotti (gerente
de Projetos), Marcelo Camargo (ge-

rente de Comunicação e Marketing), Rodrigo Molena (gerente de
Vendas B2C), Marcos Franquilino
(gerente de Vendas Grupos e Excursões), além de diversos profissionais especializados em diversas
áreas. Ainda no radar de contratação, o parque promete a chegada
de novos profissionais para essa
nova fase do empreendimento.
SERVIÇO - O Thermas Water
Park São Pedro fica no Km 189
da rodovia Geraldo de Barros (SP
304) - Km 189 - Fazenda Limoeiro. Mais informações pelo (19)
3181-2111, 3481-0900 ou
www.thermas.com.br.
Divulgação

CASAS E APARTAMENTOS
APT. JD. JERUBIAÇABA: 2 dorm., sala,
cozinha, banheiro, área de serviço,garagem
com portão eletrônico,R$ 250.000,00 (I.R.)

Numa área de mais de 40 mil metros quadrados, entre resort e extensão de estacionamento, serão construídos quatro prédios de cinco andares, com 465 apartamentos mobiliados de 42,63 metros quadrados cada.

A DMINISTRAÇÃO

Começam as obras de
pavimentação no Giocondo
Com a trégua, mesmo que parcial das chuvas, as obras de pavimentação do bairro Giocondo, localizado nas proximidades da estrada São Pedro-Charqueada, tiveram início na segunda (24). É uma
conquista importante, esperada há
bastante tempo pelos moradores.

Antes da tão sonhada pavimentação, o trecho próximo a ponte do
ribeirão Araquá já recebeu galerias
pluviais e com o asfalto as vias terão também guias e sarjetas. A obra
integra planejamento da Prefeitura de São Pedro para pavimentação de vias em vários bairros da

cidade. Outro trecho que está em
obras para receber a pavimentação
é o da Estrada do Macuco, via que
liga o bairro Novo Horizonte à balança localizada no pé da serra. Há
ainda programação para realizar
pavimentação no Chácaras ABC,
obra que teve o contrato assinado.
Matheus Gasparim/Prefeitura

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)
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)

Obras tiveram início, com trégua das chuvas

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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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
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.

VEÍCULOS
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) 3483-2136.
------------------------------------------GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com banqueta, ótimo estado. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha Som
(19) 3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
------------------------------------------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) 9.9922-6486.

Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
WESLEY APARECIDO BUENO, estado civil divorciado, profissão balconista, nascido em São Pedro, SP, no dia primeiro de janeiro de mil novecentos
e noventa (01/01/1990), residente e domiciliado na Rua Fernando
Navarro, 111, frente, Jardim Navarro, São Pedro, SP, filho de APARECIDO
DONIZETE BUENO e de ROSA MARIA FERRAZ BUE-NO. NAIARA PRADO
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São
Pedro, SP, no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e sete (12/
07/1997), residente e domiciliada na Rua Fernando Navarro, 111, frente,
Jardim Navarro, São Pedro, SP, filha de JOSÉ CARLOS DO PRADO DE
OLIVEIRA e de MARTA MADALENA PRADO.
GILSON RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Itirapina, SP, no dia vinte e seis de fevereiro de mil
novecentos e setenta e quatro (26/02/1974), residente e domiciliado na
Estrada do Querosene, Palmital, São Pedro, SP, filho de JOSÉ RIBEIRO DOS
SANTOS e de TARCILIARODRIGUES FERREIRADOS SANTOS. SILVANA ALVES
COSTA CASALE, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Sapé, PR, no
dia dez de abril de mil novecentos e setenta e oito (10/04/1978), residente e domiciliada na Estrada do Querosene, 0, Palmital, São Pedro, SP, filha
de MANOEL ALVES COSTA e de ERONDINA APARECIDA COSTA.
IZAQUE FELIPE BEZERRA, estado civil solteiro, profissão funcionário
público, nascido em São Pedro, SP, no dia dezenove de junho de mil
novecentos e noventa e um (19/06/1991), residente e domiciliado na Rua
Luiz Rachoni, 195, Horto Florestal, São Pedro, SP, filho de JOSÉ MARIA
BEZERRA e de RENI CARDOSO DA SILVA BEZERRA. MARCIA APARECIDA
RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão funcionária pública,
nascida em São Pedro, SP, no dia sete de março de mil novecentos e
oitenta e um (07/03/1981), residente e domiciliada na Rua José Maria de
Souza, 735, Chácara Bela Vista, São Pedro, SP, filha de BENEDITO SALVADOR RAMOS DE OLIVEIRA e de NEUSA SPOSTI DE OLIVEIRA.
ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nascido em União dos Palmares, AL, no dia quatro de abril de mil novecentos e
noventa e sete (04/04/1997), residente e domiciliado na Rua
Sete, 223, São Dimas II, São Pedro, SP, filho de CICERO JOSÉ
DA SILVA e de MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA. IASMIM KETHILLE ALVES FERREIRA, estado civil solteira, profissão atendente de lanchonete, nascida em Quipapá, PE, no dia vinte e um de
setembro de dois mil e um (21/09/2001), residente e domiciliada
na Rua Sete, 223, São Dimas II, São Pedro, SP, filha de RONALDO
DA SILVA FERREIRA e de MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA.
JOSÉ MATIAS SOARES NETO, estado civil divorciado,
profissão funcionário público estadual, nascido em Agudos, SP,
no dia dezoito de julho de mil novecentos e sessenta e dois (18/07/
1962), residente e domiciliado na Rua Brigida Rossi, 1035, Santa Helena,
São Pedro, SP, filho de DANIEL MATIAS SOARES e de DIVA DE JESUS.
MEIRE PEREIRA DE MACÊDO, estado civil solteira, profissão do lar,
nascida em Varjão, GO, no dia vinte e nove de dezembro de mil
novecentos e sessenta e oito (29/12/1968), residente e domiciliada
na Rua Brigida Rossi, 1035, Santa Helena, São Pedro, SP, filha de
AMÂNCIO PEREIRA SOBRINHO e de CARMELITA MARIA DA SILVA
SOBRI-NHO.
HENRIQUE OTAVIANO SEVERO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido em São Pedro, SP, no dia quatro de
novembro de mil novecentos e noventa e sete (04/11/1997), residente e
domiciliado na Rua José Esteves, 1326, Jardim São Dimas, São Pedro, SP,
filho de MANOEL SEVERO DE SOUSA FILHO e de ADRIANA DE FATIMA
OTAVIANO. ÉRIKA DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Praia Grande, SP no dia quinze de junho de dois
mil e um (15/06/2001), residente e domiciliada na Rua José Esteves,
1326, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de JOSÉ CARLOS DE
ANDRADE MARQUES e de CÍCERA VITALIANO DOS SAN-TOS.
TIAGO THOMAZINE, estado civil solteiro, profissão ajudante de
produção, nascido em Charqueada, SP, no dia dezesseis de julho de mil
novecentos e noventa e sete (16/07/1997), residente e domiciliado na
Rua José Matarazzo, 650, São Tomé, São Pedro, SP, filho de BENEDITO
THOMAZINE e de VALDIVINA DA SILVA THOMAZINE. MIRIAN MORAES
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão desempregada, nascida em Santa Maria da Serra, SP, no dia doze de janeiro de mil
novecentos e noventa e oito (12/01/1998), residente e domiciliada na Rua
José Matarazzo, 650, São Tomé, São Pedro, SP, filha de WALDEMAR
EVANGELISTA DO NASCIMENTO e de SONIA DE MORAES NASCIMENTO.
PAULO CARIDADE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia dez de junho de mil novecentos e quarenta e nove (10/06/1949), residente e domiciliado na Rua
das Araras, 5, quadra 54, Alpes das Águas, São Pedro, SP, filho de
LAZARO FERNANDES OLIVEIRA e de MARINA CARIDADE OLIVEIRA. CRISTINA MARIA DE PAULA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida
em São Paulo (14º Subdistrito - Lapa), SP, no dia oito de setembro de
mil novecentos e sessenta (08/09/1960), residente e domiciliada na Rua
das Araras, 5, quadra 54, Alpes das Águas, São Pedro, SP, filha de
ERMES MESQUITA DE PAULA e de DORACY DE JESUS PAULA.
ROMARIO DEODATO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão
eletricista automotivo, nascido em São Pedro, SP, no dia onze de
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (11/10/1989), residente e
domiciliado na Rua José Maria de Souza, 235, Bela Vista, São Pedro, SP,
filho de VALDEMAR DEODATO DE OLIVEIRA e de SANTA DE OLIVEIRA.
DEBORA NOBRE LEITÃO, estado civil solteira, profissão ajudante de
produção, nascida em São Pedro, SP, no dia sete de janeiro de dois mil
(07/01/2000), residente e domiciliada na Rua Antonia Dolores Matarazzo
de Paula, 52, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de JOSELINO DE
MORAES LEITÃO e de CLAUDIA NOBRE LEITÃO.
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista aposentado, nascido em Novo Cruzeiro, MG, no dia vinte e um de
fevereiro de mil novecentos e cinquenta e um (21/02/1951), residente e
domiciliado na Rua Valentim Amaral, 1181, Santa Helena, São Pedro, SP, filho de
ROSA GONÇALVES DA SILVA. VERA MARIA BALTIERI AFFONSO, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São Pedro, SP, no dia dezenove
de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (19/01/1965), residente e
domiciliada na Rua Valentim Amaral, 1181, Santa Helena, São Pedro, SP,
filha de JOÃO BALTIERI SOBRINHO e de MARIA FOGAÇA BALTIERI.
PAULO EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em Piracicaba (1º Subdistrito), SP, no dia
dezoito de março de mil novecentos e noventa e três (18/03/1993), residente e domiciliado na Rua Orlando Irineu Gasparetto, 241, Nova São
Pedro II, São Pedro, SP, filho de NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e
de MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA. JOSIMARA CRISTINA
DOS REIS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção,
nascida em Americana, SP, no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (23/02/1994), residente e domiciliada na Rua
Batista de Oliveira, 115, Bela São Pedro, São Pedro, SP, filha de JOSÉ
APARECIDO DOS REIS e de MARIA INÊS JULIÃO DOS REIS.
Cartório de Registro Civil. Rua Patrício Miguel Carreta,
nº 704, Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19)
3481.5310 - WhatsApp +55 19 3481-5310
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Contra o confisco, deputada
Bebel lança abaixo-assinado
Abaixo-assinado é online e, para assinatura, o endereço é https://cadastro. professorabebel.com.br/abaixo-assinado-confisco-dos-aposentados; objetivo é pressionar Alesp para revogar

Como forma de ampliar a mobilização da sociedade contra as
barbáries do governador João Doria (PSDB), a deputada estadual
Professora Bebel (PT) lançou abaixo-assinado contra o confisco
nas aposentadorias e pensões dos
servidores do Estado de São Paulo. Bebel, que é presidenta da
Apeoesp (Sindicato do Professores do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo), diz que esta mobilização visa a revogação do
confisco que o governador impôs de forma arbitrária aos
aposentados e pensionistas. O abaixo-assinado é online e o endereço
para fazer a assinatura é o https:/
/cadastro.professorabebel.com.br/
abaixo-assinado-confisco-dosaposentados
Um dos objetivos deste movimento é fortalecer a pressão para
que seja aprovada a revogação da
cobrança pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que depende dos votos da maioria dos
deputados estaduais. "É preciso dialogar com os demais deputados para que sejam convencidos a colocar fim a essa arbitrariedade contra nossos aposentados
e pensionistas", enfatiza.
A deputada Professora é autora do Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2020, que anula a
elevação das alíquotas de cobrança previdenciária de aposentados e
pensionistas. Também tramita na
Assembleia Legislativa de São Paulo, desde o dia 16 de novembro do
ano passado, a Proposta de Emenda à Constituição do Estado de São
Paulo (PEC) 6/2021, de autoria da
deputada Professora Bebel (PT) e
de outros parlamentares, que veda
a cobrança de contribuição previ-

A deputada Professora Bebel tem liderado o movimento na Assembleia Legislativa pela revogação da cobrança

denciária dos servidores estaduais
aposentados e pensionistas, cujo
valor do benefício seja inferior ao
do teto pago no Regime Geral da
Previdência Social (INSS).
A Professora Bebel lembra
que a cobrança, que vem sendo
feita sobre as aposentadorias
e pensões dos servidores estaduais, é em função da aprovação da Reforma da Previdência Estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo.
"Votei contra esse absurdo, que
não passa de um ataque ao bolso dos servidores aposentados
e pensionistas, mas o governo
jogou pesado e conseguiu a apro-

vação do que ele chama de reforma previdenciária", ressalta
ela, que foi a única parlamentar
da região que votou contra a
propositura que vem permitindo o desconto sobre aposentadorias e pensões.
A parlamentar, que é líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, diz que se
aprovado o PDL 39/2020 será cessada a enorme injustiça que o governo João Doria vem cometendo
contra servidores públicos que contribuíram durante longos anos de
serviços prestados à sociedade pelo
direito a uma aposentadoria digna. "A aprovação do PDL 39/2020

vai devolver aos aposentados e pensionistas a tranquilidade que pensaram ter obtido com sua aposentadoria. Hoje, na quase totalidade
dos casos, os valores das aposentadorias dos servidores públicos,
bem como das pensões pagas a
seus dependentes, estão muito
aquém de seus direitos e de suas
necessidades. É sobre esses valores já reduzidos que o governo estadual aplica alíquotas abusivas,
levando essas pessoas a uma situação verdadeiramente desesperadora, num momento em que deveriam ter condições ao merecido
descanso após uma longa vida
de trabalho", ressalta.

C HARQUEADA

Prefeito pede levantamento de imóveis da
União que possam ser melhor aproveitados
Divulgação

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), fez uma
solicitação de levantamento físicocadastral de imóveis de propriedade da União oriundos da extinta
Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) e que podem
ser melhor utilizados pelo poder
público de Charqueada.
Em reunião na Superintendência de Patrimônios da União (SPU),
em São Paulo, o chefe do Executivo
fez a entrega do ofício 009/2022
ao servidor Erik Mazzo formalizando o pedido. Arruda esteve acom-

panhado do assessor de governo,
Marcelo Braga, e do chefe de projetos Dênis Oliveira.
"Nossa intenção é ter a
concessão e posse das estações
ferroviárias que hoje pertencem
à União. Somente mediante a
concessão é que a prefeitura
pode executar e desenvolver projetos para os locais, e a ideia é justamente essa: poder restaurar, ocupar e cuidar desses espaços, oferecendo opções de turismo e cultura para a população e visitantes", disse Rodrigo Arruda.

Prefeito Rodrigo Arruda esteve em São Paulo, na Superintendência de Patrimônios da União (SPU)

FALECIMENTOS
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. A Cerimônia de cremação deu se dia 22/01 ás
16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus – sala 1 seguindo para o Crematório Unidas – Bom Jesus, na cidade de Piracicaba. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.WALDEMAR PENNA
Faleceu no dia 22/01 na cidade de São Pedro aos 91
anos de idade. Era viúvo da
Sra.Carmen Burgo Penna.
Era filho dos finados
Sr.Sebastião Penna e da
Sra.Maria José Ribeiro. Deixa a filha: Nanci. Deixa demais parentes. A Cerimônia
de cremação deu se dia 22/
01 ás 14:30 hs no Crematório Unidas – Bom Jesus, na
cidade de Piracicaba. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LAIR PEREIRA
Faleceu no dia 22/01 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos
de idade e era viúvo da Sra.
Divina Pacheco Pereira. Era
filho do Sr. Almiro Pereira e da
Sra. Romilda de Quadros Pereira. Deixa os filhos: Denise

Aparecida, Gerson, Dalva, Ladir, Lair (falecida) e Edgar (falecido). Deixa netos, bisnetos,
demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 23/
01 ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para o
Cemitério daquela localidade
onde foi inumado em jazigo da
família .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )
SR. ERMELINO CASA
Faleceu no dia 23/01 na cidade de São Pedro, aos 85
anos de idade e era viúvo da
Sra. Albina Otaviano Casa.
Era filho dos finados Sr. Alvitino Casa e da Sra. Benedita Maria de Jesus.Deixa os
filhos: Jose Aparecido, Maria Terezinha, Maria Aparecida, Milton Antônio, Sueli
Aparecida, Luzia Aparecida,
Valmiro Benedito, Neuza de
Fatima, Ailton (falecido) e
Jose (falecido).Deixa netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento deu se dia 23/01 ás 15:00
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. CARLOS RODRIGUES
REGES
Faleceu no dia 23/01 na cidade de São Pedro, aos 87
anos de idade e era casado

com a Sra. Maria Beatriz Reges. Era filho dos finados Sr.
João Rodrigues Reges e da
Sra, Maria Alexandrina da Conceição. Deixa os filhos: Quitéria Maria, José Aparecido,
Maria Neci, Gerilio, Aparecido (falecido) e João
(falecido).Deixa netos, bisnetos, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento deu se dia 24/01 ás 10:30
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 )

Realidade e Utopia
Almir Pazzianotto Pinto
Utopia é o
espaço idílico
onde se congregam almas nefelibatas, com o
propósito de planejar a construção de sociedade imaginária,
fruto mágico da vontade. A imaginação utópica se caracteriza
pela alienação. Trabalha alheia
à realidade e indiferente ao que
de fato acontece. Deixa-se embriagar pelas palavras.
É nas ciências políticas que o
pensamento utópico tem se revelado prolífico e influente. Políticos, juristas, professores universitários, jornalistas, se dedicam à formulação de
teorias sobre o modelo ideal de governo, onde bastaria o simples desejo para fazer prevalecerem os valores da justiça, da honestidade, da
beleza, da igualdade. São jardineiros
cultivando flores coloridas, mas
estéreis e incapazes de frutificar.
Escreveu Edward Hallet Carr,
ao dissertar sobre o papel da utopia, que, "quando a mente humana começa a se exercitar em algum
campo novo, ocorre um estágio inicial em que o elemento do desejo
ou objetivo é extremamente forte, e
a inclinação para a análise dos fatos ou de meios é fraca ou inexistente" Na fase inicial das ciências
políticas, acrescenta o historiador
inglês, "os pesquisadores prestarão
pouca atenção aos "fatos" existentes ou à análise da causa e efeito,
mas devotar-se-ão à elaboração de
projetos visionários para a consecução dos fins que têm em vista projetos cuja simplicidade e perfeição lhes garantem uma atração
fácil e universal" (Vinte Anos de
Crise - 1919-1939. Ed. UNB, Brasília, DF, 1981, pág. 18). Foram utópicos Saint-Simon, Fourier, Robert
Owen, projetistas de "comunidades
ideais, nas quais homens de todas
as classes iriam viver juntos em
amizade, dividindo os frutos do seu
trabalho na proporção das suas necessidades" (EHC, pág. 20).
Oliveira Vianna, citando Joaquim Nabuco, tratou da presença
do pensamento utópico na legislação brasileira: "São eles (os utópicos) os que fazem do grave problema da organização política do Brasil, 'uma pura arte de construção
no vácuo'. A base são as teses - e
não os fatos; o material as ideias e não os homens; a situação o
mundo - e não o país; os habitantes as gerações futuras - e não as
atuais" (Instituições Políticas Brasileiras, Record Cultural, SP, 1974,
vol. II, pág. 24).
Exemplo clássico de construção no vácuo é a Constituição de
1988. Sob o domínio da utopia, os
constituintes proclamaram, sem
modéstia e constrangimento, que
se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte "para instituir um
Estado democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma

Para legislar é
obrigatório
conhecer e
compreender
como o povo
vive e reage,
quais as
condições
concretas da
economia e o
que fazer para
corrigir o que
estiver errado.
sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos.....", como se lê no Preâmbulo. Passados 32 anos os resultados da vontade utópica são
conhecidos e lamentáveis. A miséria, o desemprego, a insegurança
jurídica, a instabilidade política se
aprofundaram, o Estado está mais
para absolutista do que para democrático, com a vida política dominada pela tríade sinistra: malversação de dinheiro público, corrupção e impunidade.
Além da organização política
construída no vácuo, temos o problema do plágio legislativo. Os juristas apreciam importar doutrina
e legislação alienígena para solo
brasileiro. Ignoram que os países
europeus, tomados como modelo,
são desenvolvidos, relativamente
homogêneos, cultos, com população estabilizada, cujos contrastes
não se equiparam aos que presenciamos entre o sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste.
Sociólogos, cientistas políticos
e juristas, desprezam as contradições internas, quando tomam como
modelos instituições francesas, espanholas, italianas, alemãs para
aplicá-las ao Brasil, como se o povo
fosse massa inerme, sem passado histórico, destituído de vontade. Conhecem a Alemanha, França, Inglaterra, mas jamais tiverem interesse em
desvendar o semiárido nordestino, o
deserto verde amazônico, as fronteirascom vizinhos de língua espanhola. Acreditam ser tudo uma coisa
só e que a legislação uniforme, imposta de cima para baixo, será obedecida nas diferentes camadas sociais. Ignoram que entre o Triângulo Mineiro e o Vale do Jequitinhonha, ou a Serra Gaúcha e a
bacia do Tapajós há mais discrepâncias do que em toda a Europa.
Para legislar é obrigatório conhecer e compreender como o povo
vive e reage, quais as condições concretas da economia e o que fazer
para corrigir o que estiver errado.
É impossível ignorar que, neste século 21, como resultado de legislações erradas, continuamos subdesenvolvidos e atrasados.
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

FALECIMENTOS
SRA.LAIDE PEREIRA
DA SILVA
Faleceu no dia 25/01 na cidade de São Pedro aos 68
anos de idade.Era filha dos
finados Sr. Alcebiades Pereira da Silva e da Sra. Maximina Feliciano. Deixa a filha: Ane Cristina. Deixa netos, bisnetos, demais
parentes.O seu sepultamento deu se dia 26/01 ás 10:30
hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

98166-5783

SR. LAZARO ARAO
FERNANDES
Faleceu dia 20/01/2022, na cidade de Charqueada, con-tava
95 anos, filho dos finados Sr.
Rufino Arao Fernando e da Sra.
Maria Anesia do Nascimento,
era casado com a Sra. Jesuina Pedrilha Garcia dos Santos; deixa os filhos: Huncas
Arao Fernandes; Izilda Fernandes e Marta Regina Fernandes. Deixa netos, bis-netos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 21/01/2022
às 17h00 do Velório da Saudade, sala 07 para o Cemitério Municipal da Vila Rezende.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SRA JASMIRA LINA DE JESUS
Faleceu dia 22/01/2022, na cidade de Piracicaba, contava
78 anos, filha dos finados Sr.
Augusto Gonçalves dos Santos e da Sra. Ana Rosa de Jesus, era viúva do Sr. Jose Gonçalves; deixa os filhos: Nalivalter
Lina de Oliveira; Clelia Lina de
Oliveira; Cledes Lina de Oliveira;
Daniel Lina de Oliveira; CristinaLina dos San-tos e Cristiano Lino
dos Santos. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais
fami-liares e amigos. Sepultamento dia 23/01/2022 às 16h30 do Velório Municipal de São Pedro para o
Ce-mitério Parque São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

Custou R$ 472,00
A Tribuna de São
Pedro

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

A8

NOS BAIRROS

São Pedro terá apresentações gratuitas de circo, em fevereiro
Espetáculos diferentes serão apresentados dias 11, 12 e 13 no Theodoro de Souza Barros e 18,19 e 20 de fevereiro no Horto Florestal
Divulgação/Prefeitura

Criada em 1943 e na sua quinta geração de atores da família
Roque, a Companhia do Circo Teatro Biriba vai se apresentar de forma gratuita nos dias 11, 12 e 13
de fevereiro em uma estrutura
de teatro itinerante a céu aberto que será montada na pista de
skate José B. Cadenasse, no bairro Theodoro de Souza Barros,
com apresentações que prometem
divertir toda a família.
Nos dias 18,19 e 20 de fevereiro, a estrutura será montada na
praça do bairro Horto Florestal
para apresentação da Cia Pantomina de Teatro, uma companhia
teatral circense da vertente do circo teatro tradicional.
A realização das apresentações
é do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir

Blanc e Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa, em
parceria com a Coordenadoria
de Cultura de São Pedro. As apresentações nos dois bairros terão
início às 20h, gratuitas e abertas a todos os interessados. Será
obrigatório o uso de máscara,
bem como o distanciamento social durante o evento que vai
disponibilizar álcool em gel.
"A proposta dos grupos de fazer apresentações descentralizadas
e oferecer oportunidade de acesso
à cultura a diferentes perfis de público faz parte do plano de governo.
Acredito que será uma experiência
bem sucedida e que vai agradar a
população, especialmente dos bairros escolhidos", disse o coordenador de Cultura, Ivan Teixeira.

Estrutura de teatro itinerante
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Custou R$ 477,90

Custou R$ 451,35
Custou R$ 920,40
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D ICAS

Atividades físicas não
devem tirar férias
Confira as dicas do especialista para manter a sua rotina de treinos,
mesmo em períodos de férias, para não perder o ritmo das atividades

Praticar atividades físicas nas
férias não faz parte da programação de muitas pessoas. A ausência
de exercícios, durante esse período, pode fazer com que todo o trabalho e conquistas com o condicionamento físico ao longo do ano sejam perdidos facilmente. Segundo
a Organização Mundial da Saúde
(OMS), é recomendável que, semanalmente, o volume de atividade
física moderada seja de 150 a 300
minutos ou de 75 a 150 minutos de
atividade intensa, quando não
houver contraindicação.
Nesse momento, a maioria das
pessoas aproveita o tempo livre para
descansar, relaxar e aproveitar a
mudança na rotina junto com a
família e amigos. Mas, mesmo
sendo uma época de descanso e
lazer, isso não significa deixar
os cuidados com a saúde de
lado, pois é muito mais fácil
acabar com o condicionamento
físico do que o construir.
O docente do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, Euller Duarte de Carvalho,
diz que a principal vantagem de
manter-se ativo durante o período

de férias é a manutenção do hábito
de exercitar-se. "Há uma hipótese
que, para fidelizar um hábito é necessário repetir uma ação por pelo
menos 20 dias sequencialmente, e
para perder esse hábito, basta deixálo de realizar por 4 dias seguidos.
Outra vantagem é a facilidade em
manter a rotina alimentar disciplinada com os exercícios. Sabemos que
durante as férias o excesso de permissões alimentares é tentador, e
devem ser aproveitadas, porém, com
a manutenção da rotina de exercícios, a tendência em sair da proposta
alimentar equilibrada é menor".
Caso não possa manter o treino
tradicional, como musculação, pilates ou fisioterapia, é importante lembrar que é possível continuar com os
exercícios em dia. Mesmo que com
uma frequência mais baixa, o importante é não ficar parado e manter o
foco como realizar caminhadas, corridas, pedalar e natação, que são sugestões que podem ser aproveitadas
para atividade em família, também.
Euller indica que alguns exercícios chamados de calistênicos, realizados com o próprio peso do corpo,
podem ser praticados em qualquer

lugar e sem a necessidade de um
equipamento, como em salas,
praças, praias e parques. Além de
existir acessórios que poderão
ajudar a intensificar os treinos e
não ocupam muito espaço como
bands, cordas e elásticos.
"A tecnologia também está
a nosso favor, existem aplicativos que fazem a leitura do
espaço e posicionamento para
nos desafiar a movimentar,
gerando pontuações e criando um ambiente lúdico e saudável. Mas claro, lembrando
que toda estratégia de treino
e suas mudanças nas férias,
deverão ser prescritas pelo
profissional de educação física, que garantirá a manutenção dos objetivos durantes
esse período".
Euller ainda ressalta:
"Abandonar os treinos nas férias pode afetar o condicionamento físico. O índice de condicionamento é mensurado
por meio da análise do
VO2máx, que mede a capacidade de captação e transporte do oxigênio no corpo para

ser utilizado e de transformar
em energia. Quanto maior esse
valor, melhor o condicionamento físico da pessoa. Estudos
mostram que a pausa dos treinos pode acarretar na redução
de 27% do índice em 20 dias".
Se a parada for inevitável,
o retorno deve ser progressivo,
também é preciso prestar atenção e tomar alguns cuidados: não
existe um padrão para o corpo voltar a se acostumar depois de uma
pausa, isso varia de pessoa para
pessoa, mas é preciso entender que
o corpo precisa se readaptar à rotina. "Comece devagar, reduzindo
a carga de treino e descansando o tempo necessário, respeitando o limite do corpo", reforça o especialista.
TOP TRAINING: Localizada na rua do Lazer, 12, área central de São Pedro, a academia Top
Training oferece musculação,
muay thai, jump, spinning e kids
training. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h,
e aos sábados e feriados, das 9h às
12h. Telefone: (19) 99682-2913. Instagram/@ttoptraining

Custou R$ 472,00

"In Extremis"

Uma crudelíssima
humilhação
Cecílio Elias Netto

F

oi em 1963. O
Brasil e a França desentenderam-se por aquilo que
se chamou “a guerra
das lagostas”. Acontecera que embarcações
francesas haviam invadido o mar territorial brasileiro para a pesca e a
crise se instalou. Foi, então, que
o orgulho nacional se rebelou
diante de palavras atribuídas ao
presidente francês, Charles De
Gaulle: “O Brasil não é um país
sério.” (Le Brésil n´est pas um
pays sérieux). Não foi verdade.
A frase, quem a pronunciara fora
o próprio embaixador do Brasil
na França.
Em 1976, um dos principais
líderes do governo ditatorial –
deputado Francelino Pereira – fez
uma indagação que se espalhou
feito poeira: “Que país é esse?”
Nem o líder do governo sabia em
que se transformara o Brasil. O
compositor Renato Russo imortalizou a pergunta. Mas é uma
indagação injusta. O mais honesta seria perguntar-se: que
governos são esses?
Ainda agora – mesmo com o
cansaço, o desânimo, a desilusão
– continuo acreditando, vigorosamente, na seriedade do Brasil,
de nossa gente mais humilde. Não
tem sido séria – como se isso fosse uma praga lançada contra nós
– grande parte da classe política
brasileira. E, se me perguntarem
“que país é esse”, direi ser um
imenso, um grande país, desgraçadamente assaltado e vilipendiado desde o seu descobrimento. A grandeza do Brasil está
nessa capacidade quase
inacreditável de resistir a tantos
desmandos, assaltos, bandidagens, desrespeitos.
Há momentos em que – diante desse descalabro escandaloso, humilhante – me pergunto se
valeram a pena os tantos sacrifícios de homens de minha geração no enfrentamento à ditadura. Mas, sim, valeu a pena. Era o
nosso dever. Lutamos por ideais
verdadeiros. Foi triste, porém,
ver que muitos se aproveitaram
das regras da democracia tornando-se indignos dela. Pergunto-me, aflito: por que essa anestesia geral? Cadê as multidões
que estremeceram as ruas até
mesmo para derrubar aquela
inocente-útil, a Dilma? Cadê a indignação cívica?

O Brasil está sendo rifado cada vez
mais aceleradamente.
Enquanto se tenta implantar uma economia
já superada – essa dos
“Chicago Boy´s – o
presidente Byden dá lições de como o Estado
há que ser “nação juridicamente organizada”. E o conceito chave é esse:
nação. E eis aí, também, a dramática indagação: o que, afinal de contas, o Brasil entende
por nação? E, mais ainda: o que
entendemos por Estado?

A História
ensina: toda
Bastilha
conhece o dia
de sua queda
Sofremos de vícios de origem: a república nasce de um espírito militarista. A monarquia foi
substituída por uma concepção
indefinida de república. E esta
nasceu sob tutela militar. Desde
o início, ignoramos uma democracia republicana e civilista. Ora,
o poder emanado do povo implica conflitos, divergências, contradições. Governos realmente democráticos buscam a síntese dessa
complexidade. A maioria decide,
mas minorias têm que ser respeitadas e ouvidas. Pois o pensamento coletivo muda.
Assistimos a uma crudelíssima humilhação nacional. Juntaram-se – numa conspiração
diabólica – o despreparo, a ignorância, a incapacidade, os
ódios, extremismos, fanatismos
para reduzir o Brasil a um feudo com poucos donos. É inacreditável a anestesia coletiva diante de um governo ridículo e
mau. O povo parece não existir
e o país assemelha-se a um simples território com uma população abandonada. E com amargura constatar que, alquebradas, as gentes ignoram sua realidade histórica de ser fonte do
Poder. É a crudelíssima humilhação a que uma “famiglia” submete
o Brasil: solapar a identidade de
um povo. Mas a História ensina:
toda Bastilha conhece o dia de
sua queda.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

14-01-CRAsde
(Aguas)
A Tribuna
São Pedro
Sexta-feira,
28 de
de 2022
A Tribuna
dejaneiro
São Pedro

A15
A15

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

E NCONTRO

Prefeito se reúne com líderes
da educação e da inovação
Recepcionados pelo prefeito e pelo secretário de Educação, os professores e doutores
falaram sobre possíveis parcerias e acordo de cooperação entre as instituições

O prefeito de Águas de São
Pedro, João Victor Barboza (Cidadania), se reuniu nesta segundafeira (24) com representantes e líderes do segmento de educação e
inovação. No gabinete, o chefe do
Executivo conversou com os professores doutores Eduardo Sancho e Moisés Sanches, diretores
da Fundação Urbe9 (especializada em Inteligência de Cidades)
e também com os professores e
doutores Anaor Silva e Leopoldo Soares, da Universidade Mackenzie - instituição líder no segmento educacional e de inovação.
"Águas de São Pedro sempre
teve destaque na área de educação e tudo que envolve este setor
tem atenção especial. Nossas escolas estão antenadas às inovações,
e temos a certeza de que manter o contato com instituições
que são líderes no assunto
pode trazer benefícios para a
nossa cidade", disse o prefeito.
Recepcionados por João Victor e também pelo secretário de
Educação, os professores e doutores falaram sobre possíveis parcerias e um acordo de cooperação entre as instituições. Este
futuro acordo buscará desenvolver na cidade um núcleo "living lab", com prioridade aos setores da Educação, Saúde, Empregabilidade dos Jovens e Inovação Social e Tecnológica.

Divulgação

E DUCAÇÃO

Escolas têm melhorias
para início do ano letivo
Em constante desenvolvimento, a área da educação de
Águas de São Pedro se prepara
para o início do ano letivo 2022.
E não só dentro das salas de
aula é que chegam as boas notícias: a prefeitura também está
fazendo uma série de melhorias
estruturais nos prédios de ensino. Tanto a Escola Municipal
de Ensino Infantil ( E M E I
Vida) quanto a Escola Municipal de Ensino Fundam e n t a l ( M a ria Luiza Fornasier Franzin) passam por me-

lhorias. Nos locais, estão sendo feito reparos na laje dos
prédios e também no piso.
"São manutenções necessárias visando dar mais segurança aos
alunos, professores e profissionais
que trabalham nas escolas.
Sempre que é apontado alguma
necessidade, a gente corre para
fazer o reparo que é sempre
muito importante", lembra o
prefeito João Victor Barboza
(Cidadania). O início do ano letivo em Águas de São Pedro está
marcado para 7 de fevereiro.

O início do ano letivo em Águas de São Pedro está
marcado para 7 de fevereiro

S AÚDE

Clínica de Especialidades de
Águas agora conta com urologista

Prefeito João Victor recebeu os professores doutores Eduardo Sancho, Moisés Sanches,
Anaor Silva e Leopoldo Soares

A Clínica de Especialidades
de Águas de São Pedro passa
a contar agora com um profissional de urologia. O médico Dr. Ayrton Corrêa Filho
vai atender a partir do dia 7
de fevereiro, durante todas
as s e g u n d a s - f e i r a s . E s t a é
mais uma ação da atual administração visando expandir
os atendimentos na estância.
"Nosso compromisso com a
área da saúde é claro: melhorar cada vez mais o atendimento e oferecer profissionais em
todos os setores para que o cuidado com nossos munícipes seja
cada vez maior. É uma nova es-

pecialidade que estamos trazendo, visto que há demanda e temos a certeza de que irá agregar muito", disse o prefeito João
Victor Barboza (Cidadania).
Para realizar a consulta com
um urologista, os interessados
devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade
para agendamento. "É uma alegria muito grande poder contar
com o doutor Ayrton no nosso
quadro de médicos. Um profissional exemplar e que vai somar muito com sua experiência e qualidade ímpares", afirmou o vice-prefeito e secretário
de Saúde, Édison Xavier.
Divulgação

O médico Dr. Ayrton Corrêa Filho vai atender a partir
do dia 7 de fevereiro, durante todas as segundas-feiras
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