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P REFEITURA DE Á GUAS DE S ÃO
PEDRO REALIZA LEILÃO DE VEÍCULOS
A 15

São Pedro realiza, sábado, 'Dia C' de
vacinação das crianças contra a Covid
Divulgação

Imunização acontece neste sábado
(5), das 8h às 12h, na Umis;
aplicação é gratuita e é preciso
levar os documentos das crianças
Com o intuito de otimizar o
processo de vacinação contra a
Covid-19 nas crianças de São Pedro, a secretaria municipal de Saúde realiza neste sábado, 5 de fevereiro, o "Dia C" para imunização
das crianças com idades entre 5 e
11 anos. A aplicação das doses acontece gratuitamente das 8h às 12h,
na Umis (Unidade Mista de Saúde), seguindo o plano do governo
estadual. A expectativa da secretaria é imunizar pelo menos 500 crianças neste período. Para receberem a vacina, elas precisam estar
acompanhadas de um responsável
(maior de idade) e um documento
com foto. Cerca de 20 colaboradores da rede municipal de saúde,
entre enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos em vigilância
epidemiológica e equipe de apoio,
participam do Dia C. "Organizamos
essa força-tarefa para o sábado com
o intuito de facilitar para os pais e

Vacina deste sábado é para imunização de crianças de 5 a 11 anos
Divulgação

Bebel quer R$ 2
bilhões para
ajudar as vítimas
das chuvas
Preocupada com os efeitos da
tragédia e solidária com a população atingida pelos efeitos das
chuvas dos últimos dias em diversas cidades do Estado de São
Paulo, a deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou na
Assembleia Legislativa o Projeto de
Lei 17/2022, que autoriza a abertura
de crédito suplementar ao Orçamento do Estado de até R$
2.000.000.000,00 (dois bilhões de
reais), voltados a ajudar as vítimas.
A deputada Bebel diz que tomou
esta iniciativa porque a população mais pobre vem sofrendo os
efeitos das fortes chuvas que
caem no Estado de São Paulo, nas
mais diversas regiões. A4

Prefeito Thiago Silva
apresenta estudo sobre
a Serra de São Pedro
O prefeito de São Pedro, Thiago Silva, participou, na tarde de
quarta (02), de reunião virtual com
o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e apresentou estudo geotécnico sobre a Serra de São Pedro e a

Mais de cinco mil alunos
iniciam o ano letivo 2ª ,
em São Pedro
O ano letivo na Rede Municipal de Ensino de São Pedro começa
na próxima segunda-feira, dia 07
de fevereiro. As 22 escolas municipais devem receber cerca de 5
mil alunos, do ensino Infantil
ao Fundamental II. Todas as
unidades escolares foram preparadas seguindo os protocolos
sanitários para conter o avanço

Bebel diz que é preciso garantir recursos estaduais para ajudar as vítimas das
cheias e deslizamentos em diversas regiões do Estado

possibilidade de angariar recursos
para a instalação de mecanismos
para contenção das rochas, levando em consideração as intensas
chuvas dos últimos dias no Estado
de São Paulo, que causaram transtornos a diversas famílias.
Divulgação

Prefeito Thiago Silva participou de reunião virtual sobre as chuvas

responsáveis que trabalham ou
têm outros compromissos durante
a semana e acabam encontrando
dificuldades para levar os filhos a
uma unidade de saúde. Nosso propósito é proteger toda a população",
explica a secretária de Saúde de
São Pedro, Carolina Figueiredo,
acrescentando que para o Dia C na
Umis não é necessário fazer o agendamento para a vacina.
VACINAÇÃO - A vacinação de crianças contra a Covid-19
em São Pedro começou no dia 21
de janeiro, quando o Vacimóvel
passou a se deslocar até as residências das crianças com comorbidades para fazer a imunização. Na
sequência, no dia 29, todas as unidades de saúde de São Pedro funcionaram exclusivamente para a
vacinação delas. E desde o dia 31 de
janeiro a aplicação das doses acontece em todas as unidades de saúde,
com o horário agendado.

da Covid-19 e há novidades em
materiais para os estudantes.
Durante o período nas escolas,
o uso de máscara é obrigatório a todos. Além disso, cada
unidade funciona oferecendo
álcool em gel e materiais ind i v i d u a l i z a d o s . H á , ainda,
medição de temperatura e sanitização duas vezes ao dia.

Prefeitos vão se unir para
recuperar trecho da estrada
vicinal entre São Pedro e Torrinha
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Limites
João
Ribeiro
Junior
O filósofo
grego Sócrates
foi um dos primeiros homens
verdadeiramente modernos porque
colocou o ideal da vida em uma
continua e infatigável busca que
não se demora nunca nos resultados conseguidos. A maior parte dos
contemporâneos de Sócrates, como
a maioria dos nossos contemporâneos, vive numa presunçosa ignorância, convencida de saber aquilo
que não sabe e ignora os próprios
limites. (Exemplo típico são a maioria dos nossos políticos e certos
ministros que vivem numa presunçosa ignorância, convencidos de
saber aquilo que não sabem e ignoram os próprios limites.
A característica do homem
conformista e dogmático, o exemplar humano mais difundido e repetido, é uma espécie de insuficiência intelectual e moral que lhe cria
a ilusão de viver em um mundo
sólido e compacto, não conspurcável pela crítica e pelo pensamento.
Em geral, detesta as dúvidas e as crises da inteligência., se
estas vão contra sua ideologia e
suas mentiras. Coloca-se em atitude polêmica contra os representantes da ciência, da cultura e da política, que procuram aquilo que ainda não sabem e se proclamam plenamente satisfeito com o que já
sabem. É o caso dos "fakes" e das
mentiras sórdidas dos políticos, que
só pensam neles mesmos, e querem
tomar o poder de mando a todo o
custo, e tratam a política como se
fosse um emprego rentável.
Se aparecesse um novo
Sócrates que os interrogasse e
demonstrasse que na verdade
eles nada sabe e estão apenas
inchados de fatuidade, como
certos ministros do STF, esses
se revoltariam contra o novo
Sócrates (leia-se presidente inovador com esperança num Brasil do futuro) as acusações dos
gregos Meleto, Anito e Licon:
"Sócrates (leia-se Bolsonaro) é
culpado, "porque corrompe os
cidadãos com suas novas ideias
de restauração de um país falido". (Talvez até fizessem uma
CPI). Enquanto o "homo sapiens" verdadeiramente digno
desse nome é aquele que deseja
conhecer-se a si mesmo, seus
próprios limites, a parcialidade
de seu próprio ser e de seus próprios limites, o pitecantropo
ideológico, que usurpa o belo

Nossos
políticos
querem tomar
o poder de
mando a todo
custo, e tratam
a política como
se fosse um
emprego
rentável
qualificativo de "homo sapiens"
não deseja rever seu patrimônio intelectual e moral, satisfeito com o que é e com a realidade
em que vive. (Esse pensamento
aplicado aos políticos brasileiros
corruptos e impunes torna-se
uma realidade concreta).
Não errava Goethe quando aconselhava a desconfiança
para com os homens demasiadamente dados à consciência de
si mesmos e incapazes de serem
ativos no mundo. Conhecer-se
e conhecer o que é diverso de si
não são dois atos distintos e divergentes. Não saberei nunca o
que sou e o que valho verdadeiramente se não aceitar o desafio e o confronto com uma realidade que não é um pequeno
feudo privado, mas um espaço
livre percorrível por todos. O
diálogo não se dá entre eu e eu
(como fazem os partidos e os políticos) mas um espaço livre percorrível por todos. Se o diálogo
se dá entre eu e eu, se ficar girando constantemente no meu
próprio eu, arriscar-me-ei a deformar o conhecimento de mim
mesmo, a viver numa perspectiva que altera todas as proporções, e desfocaliza todas as relações. (como é o caso de Lula) .
Nossos políticos, principalmente os corrutos e corruptores assim agem, tendo sempre em vista, principalmente em época de
eleições, a sua permanência no
poder que lhes dá bom lucro, esquecendo-se que somos uma
pátria e que queremos crescer,
e não alimentar intermináveis conflitos de valores, de
ideais, e de opinião.
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

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Uma enceradeira no caminho
José Palma
Seu depoimento foi surpreendente.
Frases curtas, expressando
corretamente suas idéias.
Tudo muito claro, apesar da
forte emoção e das lágrimas que
vez por outra embargavam sua
fala.
Respirava fundo, olhava
para cima, tornava a respirar e
seguia nos comovendo com revelações surpreendentes.
Se não tivesse acontecido
comigo seria muito difícil, quase
impossível acreditar tratar-se da
mesma pessoa que onze dias
atrás conversara comigo na pousada inicial.
Era repetitivo, voltava sempre ao mesmo tema que momentos antes havia abordado e quando por algum motivo interrompia o assunto, não recomeçava
de onde tinha parado.
Com o passar dos dias, por
ele passaram vários ouvintes,
que invariavelmente foram acometidos por forte cãibra no sistema auditivo.
Ouvi-lo era elevar ao nível
máximo tanto a atividade mental como o exercício da tolerância.
Os sonhos movem o mundo
e a paciência os peregrinos.
Instalou-se no grupo o primeiro departamento de ouvidoria do caminho do sol.
A precisão foi tamanha, que
uma estatística cirurgicamente
produzida pelo grupo, revelou
que em quatro dias seguidos, em
média ele falou quatro horas,
doze minutos e dezoito segundos dedicando 87% do tempo repetindo assuntos e fatos abordados anteriormente.

Parecia uma
enceradeira;
rodava, rodava,
rodava e quase
não saia do
lugar!
Com o conteúdo tabulado e
planilhado, uma peregrina profissional em TI não teve a menor
dificuldade em montar uma apresentação em Power point.
Para ilustrar a brincadeira
improvisaram uma ambientação
que valorizasse a apresentação.
Para enriquecer a cenografia e fazer jus ao diagnóstico uma
enceradeira iluminada com um
foco de luz foi colocada em lugar
de destaque. Contrastando irreverência e seriedade realizaram
vivências conduzidas por uma peregrina terapeuta para que ele
pudesse visualizar de forma lúdica, as características repetitivas
e cansativas de como se expressava.
O resultado foi sentido por
todos; à medida que os dias e os
diálogos se sucediam, a sua forma de se expressar se tornava clara, ordenada e sequencial.
Durante a cerimônia, quando vi a foto da enceradeira perguntei qual o motivo para ela participar do evento.
__Para que ele pudesse
identificar a forma como se expressava.
Parecia uma enceradeira;
rodava, rodava, rodava e quase
não saia do lugar!
José Palma, idealizador do
Caminho do Sol; e-mail:
palma@caminhodosol.org

O céu é testemunha
Aldo Nunes
Tenho em meus últimos artigos tentado passar alguma coisa
mística para os meus leitores, sempre procurando levar esperança de
que "tudo passa"; "nada é mais
importante do que olhar para o céu,
onde tudo pode ser visto desde que
estejamos devidamente preparados"; "desde que não sejamos
egoístas"... Posso estar muito
errado, mas, quero assim mesmo defender até o meu passamento, a liberdade do meu direito de passar coisas vividas pelas
quais passei e venho passando, que
acredito ser o aprendizado para
todos e que, talvez, possa servir
de alento para uma vida melhor
que a minha aos meus leitores.
As manchetes jornalísticas,
que acompanho diariamente,
cada vez mais se apresentam
sombrias o que meu misticismo
(tendência para acreditar no sobrenatural), onde muito aprendi a amar a vida e em especial a
família e a todos que quero bem,
faz-me ter "esperanças" de que
essas sombras que nos obscurecem
a visão e o sentir são passageiras e
logo se dissiparão.
Afinal, nosso planeta Terra faz
parte do universo - é único: verso e
anverso, tal qual uma moeda, 'cara
e coroa' numa mesma peça - e isso
será eterno. O tempo segue a lei da
natureza e nós a do relógio mecânico e eletrônico que são baseados
em convenções tais como: o dia tem
24 horas; o metro 100 centímetros;

um alqueire tem
24.200 m²...
Vejo o rio Piracicaba botando
água para fora no
momento presente. Na minha infância todo ano,
de janeiro a março, era comum essa
sua cheia, porém, não tão rápida
como agora que é produto do crescimento dos municípios de Americana, Santa Bárbara e a própria Piracicaba, com a impermeabilização
de seus solos, a chuva que nelas
cai, vai diretamente para o seu leito, pois não mais existe a possibilidade de penetrar na terra, ganha
velocidade e arrasta todos resíduos que encontra pela frente, provocando enchentes repentinas, muito difícil de serem previstas. Para
chuvas não temos hidrômetros.
Quando ainda trabalhava em
Águas de São Pedro, se não me falha a memória, em 1969, nessa
mesma época (janeiro a março)
com a enchente do Piracicaba, nosso córrego, conhecido como Rio
Araquá, não conseguiu despejar
suas águas nele e foi represando.
Suas águas romperam nossa ponte na SP/304 e, o canal que atravessa Águas de São Pedro, desde o
Grande Hotel até a referida ponte,
inundou toda Av. Carlos Mauro,
deixando o Grupo Escolar, Delegacia de Polícia com mais de metro
submersos e chegando a impedir o
transito até as portas do Hotel Avenida e praticamente isolando o acesso até o Grande Hotel. Ficamos iso-

As chuvas vão
continuar
continuar,,
estamos no
tempo delas
aqui para nossa
região; por
isso, tomemos
as nossas
precauções
necessárias
lados de Piracicaba e foi por algum
tempo, o trânsito desviado para a
estrada de Charqueada que, salvo
lapso de memória, ainda não estava totalmente asfaltada.
Ninguém é culpado, ninguém
é inocente. O que está acontecendo
no presente momento, poderia ser
resolvido se não ficássemos tentando distribuir inocências e culpas
para os outros. Estamos num momento de transição onde tudo é
muito incerto. A natureza está dando seus necessários avisos para que
tomemos providências já há bom
tempo e, ainda estamos duvidando que o clima, é a base para manutenção da vida. Utilizemos nossa inteligência para a realidade e
não a deixemos que a nossa mente,
juntando pontos que não têm relação um com outros, mente. Não há
ignorância em acreditarmos em
superstições, mas sim uma aplicação indevida da inteligência.
Reforçando o que já disse no
meu artigo da semana passada: a

utilização de siglas e abreviaturas
utilizadas na imprensa escrita e televisiva, tudo nos ajuda a confundir, especialmente quando vemos
OEA e não Organização dos Estados Americanos que é uma organização que engloba três blocos continentais ditos Américas (do Norte,
Central e Sul, com seus respectivos países; OIT, e não Organização Internacional do Trabalho; Opep e não Organização dos Países Exportadores
de Petróleo... Ressalto aqui, duas
bem antigas e brasileiras: CICA e
SANBRA, a primeira Companhia
Industrial de Conservas Alimentícias (a famosa fabricante da massa de tomate Elefante) e a segunda
Sociedade Algodoeira do Nordeste
Brasileiro (a fabricante de óleos comestíveis extraídos do algodão...
Vejo também que as previsões
do tempo noticiadas, não satisfazem os necessários acertos. Eu
como amante do misticismo, procuro apelar mais para a observação da Lua e do Sol, sabedoria milenar anterior a Cristo que muito
nos ensina sobre o clima sem utilização de aparelhos sofisticados e
eletrônicos.
As chuvas vão continuar, estamos no tempo delas aqui para
nossa região. Por isso, tomemos as
nossas precauções necessárias. O
céu é testemunha ocular e sensitiva de tudo abaixo dele.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal
derendasaposentadoE-mail:
audusconsultoria@gmail.com

Como seria bom...
José Renato Nalini
...se fosse verdade! Continuamos a prática de normatizar como
se estivéssemos na Escandinávia.
Enquanto nossos patrícios reviram
latas de lixo e correm atrás de ossos para matar a fome.
A Lei 14.180, de 21.7.2021, institui a Política de Inovação Educação Conectada, com o fito de universalizar o acesso à internet em
alta velocidade e fomentar o uso
pedagógico de tecnologias digitais
na educação básica. Menciona a
conjugação de esforços entre órgãos
e entidades das várias expressões de
nossa Federação, além de convocar as
escolas, os empresários e a sociedade civil para assegurar as condições necessárias à inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas
públicas de educação básica.
Essa política há de ser executada em articulação com outros
programas destinados à inovação e à tecnologia na educação
que tenham apoio técnico ou financeiro do governo federal.
Como nossa era é principiológica, não faltou no texto a enunciação dos princípios incidentes sobre essa ambiciosa lei. Platitudes e
truísmos como a equidade das condições entre as escolas públicas da
educação básica para uso pedagógico da tecnologia. Promoção de
acesso à inovação e à tecnologia
nas escolas situadas em região
de maior vulnerabilidade socioeconômica e de baixo desempenho
em indicadores educacionais.
Nem precisaria falar em colaboração entre os entes federativos,
que é da essência da Federação. Só
que a nossa Federação já foi eufe-

misticamente chamada de assimétrica, pois tudo
vem de cima para
baixo. Daí que entraves federais
comprometam
toda a estrutura
do esquema artificialmente implementado. O Brasil
sempre foi um território unitário e
de extrema centralização nas decisões políticas.
Ainda assim, é música para os
ouvidos idealistas e sensíveis ouvir
que a lei consagra a autonomia dos
professores quanto à adoção da
tecnologia para a educação e que o
protagonismo do aluno deve ser
estimulado. Também seria um afago para as mentes angustiadas com
a situação da baixíssima qualidade da educação estatal, a garantia
de acesso à internet com qualidade
e velocidade compatíveis com as
necessidades de uso pedagógico dos
professores e alunos. E o que dizer
do amplo acesso aos recursos educacionais digitais de qualidade?
O Brasil seria outro, se houvesse realmente incentivo à formação dos professores e gestores em
práticas pedagógicas com tecnologia e para uso de tecnologia.
Veja-se a Índia: é tamanho o
avanço no uso dessas TICs, na
descoberta de funcionalidades
que podem advir do hibridismo
entre várias delas, que não falta trabalho para a juventude antenada. Trabalha-se em turnos de
vinte e quatro horas ininterruptas,
atendendo ao restante do planeta,
ávido por respostas confiáveis nesse universo conectado e sempre
ameaçado pela obsolescência.
Como é próprio de uma lei prin-

Como seria
bom se
cumpríssemos
as leis que
editamos! A
começar pela
Constituição
Cidadã
cipiológica, tudo fica no terreno das
promessas. Que costumam ser vãs
e mentirosas, neste quintal do mundo que só é notícia triste: a destruição
daAmazônia, o negacionismo quanto à pandemia, o mergulho na estagnação recessiva e a falta de perspectivas para o futuro próximo.
Por isso, as ações ficam para o
decreto e implicam no apoio técnico às escolas e às redes de educação básica para a elaboração de diagnósticos e planos locais para a
inclusão da inovação e da tecnologia na prática pedagógica das escolas. Apoio técnico ou financeiro,
ou ambos, às escolas e às redes de
educação básica para a contratação de serviço de acesso à internet,
implantação de infraestrutura
para distribuição do sinal da internet nas escolas, aquisição ou contratação de dispositivos eletrônicos
e aquisição de recursos educacionais digitais ou de suas licenças.
Regulamentar-se-á, também,
a oferta de cursos de capacitação,
de professores, para a utilização de
tecnologias digitais em sala de aula
e do conjunto de profissionais da
educação, para apoiar a implementação da nova política. Não se olvidou da publicação de parâmetros
para a contratação do serviço de

acesso à internet, referenciais técnicos sobre a infraestrutura interna para distribuição de internet
nas escolas e desenvolvimento de
projetos para permitir diferentes
usos pedagógicos da tecnologia.
Promete-se a disponibilização
de material pedagógico digital gratuito, preferencialmente aberto e de
domínio público e licença livre, que
contem com a efetiva participação
de profissionais da educação na
sua elaboração e fomento ao desenvolvimento e à disseminação de
recursos didáticos digitais. Conclama-se a adesão das redes e das escolas e prevê-se um Comitê Consultivo, o que não garante maior
eficácia para a Política Pública. Os
anos recentes evidenciam a crônica do esvaziamento da participação da sociedade civil, sufocada
pelo autoritarismo burocrático.
O Brasil vive o fetiche da lei.
Por que não se valer disso para exigir o
cumprimento de normas que poderiam nos transformar na Pátria com
que sonhamos? O que será preciso
para acender essa fagulha da indignação, que incendiará a cidadania e
exigirácompostura e responsabilidade de seus representantes?
Como seria bom se cumpríssemos as leis que editamos! A começar pela Constituição Cidadã,
promessa ainda descumprida
na História do Brasil.
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

Contrarreforma trabalhista
Almir Pazzianotto Pinto
"Vistam-mecomoquiseremque,
de qualquer modo que eu for vestido,
sempre serei Sancho Pança"
A frase de Sancho Pança, fiel
escudeiro do valoroso fidalgo D.
Quixote De La Mancha, personagem
genial de Miguel de Cervantes, se
aplica com precisão milimétrica a
demagogos candidatos à presidência da República, cujas roupagens
têm como objetivo lhes ocultar o verdadeiro caráter. Veja-se o caso de
Luís Inácio Lula da Silva. Ao declarar que procederá à contrarreforma
trabalhista, revelou que será sempre
presidente de sindicato, alheio às graves prioridades nacionais, como o desemprego, a desindustrialização, a
insegurança jurídica, o endividamento social, a crise da saúde.
Antes de tudo, é necessário
dizer que não haverá contrarreforma trabalhista. A inoportuna ameaça de revogar a Lei nº 13.467, de
13/7/2017, jamais se concretizará
porque será inútil. A legislação brasileira rejeita o princípio da repristinação, ou seja, da restauração de
lei revogada por ter a lei revogadora perdido vigência. Nesse sentido
dispõe o Art. 2º, § 3º, do DecretoLei 4.657, de 4/9/1932, atualizado
pela Lei nº 10.236, de 301/12/2010,
com o nome de Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro.
Se eventualmente eleito, para

cumprir a promessa feita ao
eleitorado, Lula
deverá encaminhar projeto de
lei à Câmara
dos Deputados
propondo a revogação total ou parcial da Reforma Trabalhista. Se for parcial, especificará os dispositivos que deseja ver revogados. Em qualquer
caso, entretanto, a retrógrada iniciativa enfrentará sólidos obstáculos no Poder Legislativo. Não poderá fazê-lo por medida provisória, por lhe faltarem os requisitos
de relevância e urgência. Considerem-se, ademais, as milhares de
emendas apresentadas na Câmara
dos Deputados e no Senado.
Se o objetivo consistir na revogação de dispositivos específicos, erra
ao tentar iludir as classes patronais e
trabalhadoras. Antes, deverá identificar os artigos, parágrafos, incisos e alíneas que pretende eliminar.
A ideia da contrarreforma traz
embutida a pretensão de restabelecer a Contribuição Sindical, o velho Imposto Sindical, pago indistintamente por empregadores e trabalhadores associados e não associados, ao correspondente sindicato patronal ou profissional.
Lula deve compreender que o
Brasil deste século é diferente daquele que foi durante 15 anos da

Antes de tudo, é
necessário dizer
que não haverá
contrarreforma
trabalhista.
era Vargas, quando se deu a decretação da Consolidação das Leis do
Trabalho. Em maio de 1943, estávamos sob a ditadura do Estado Novo.
Getúlio Vargas não encontrou obstáculo para editar a CLT. Dispunha
de poderes legislativos garantidos
na Carta Constitucional de 10/11/
1937. Hoje, porém, restabelecer a
cobrança da Contribuição Sindical
de empresas e de trabalhadores,
que discordam da filiação ao sindicato da categoria, enfrentará fortes obstáculos constitucionais.
Com efeito, o Art. 5º, XX, e o
Art. 8º da Constituição asseguram
a plena liberdade de associação e
de sindicalização. Impor contribuição ao não associado despertará
polêmica no Congresso Nacional,de
resultados demorados e imprevisíveis.
Lula precisa saber que a sua vontade não tem o condão de prevalecer
sobre a Lei Fundamental.
A estrutura sindical brasileira
deve ser preservada em defesa das
classes assalariadas. É indispensável
encontrar fórmula adequada, ética,
legítima, que permita a arrecadação

de fundos com a participação indistinta de todos que se beneficiam das
atividades sindicais. A difícil construção passa, todavia, por amplo debate democrático. Não pode resultar
da vontade de Lula, como fruto da
emulação de medidas adotadas na
Espanha, cujos resultados são desconhecidos. Modelos ultramarinos
dificilmente se adaptam às complexas realidades brasileiras. O momento não é adequado à discussão do
assunto. Temos outras prioridades,
como o desemprego, a informalidade, o trabalho à distância, a proteção
à saúde, a expansão do tráfico de
drogas, para não falar na reforma
constitucional por completo, tarefa
da próxima legislatura. A sede de
poder embriaga os candidatos à chefia do Poder Executivo. Em campanha
pela eleição ignoram o mundo real.
Abusam do desejo de oferecer coisas que não podem entregar.
Não importa como a pessoa
está vestida. É sob a roupa que será
encontrado o verdadeiro caráter.
O populista demagogo não deixará
de sê-lo. Promessas de campanha
são feitas para seduzir incautos.
Almir Pazzianotto Pinto é
advogado. Foi Ministro
do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Correio Braziliense, 27/
1/2022. Opinião. Pág. 8.
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E DUCAÇÃO

Prefeito Thiago Silva apresenta
estudo sobre a Serra de São Pedro

Secretaria recebe
inscrições para cursos
extracurriculares

Chefe do Executivo tratou da possibilidade de angariar recursos para instalação de
mecanismos para contenção das rochas e apresentou estudo geotécnico sobre a Serra

Divulgação

O prefeito de São Pedro, Thiago Silva, participou, na tarde de
quarta (02), de reunião virtual com
o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e apresentou estudo geotécnico sobre a Serra de São Pedro e a
possibilidade de angariar recursos
para a instalação de mecanismos
para contenção das rochas, levando em consideração as intensas
chuvas dos últimos dias no Estado
de São Paulo, que causaram transtornos a diversas famílias.
Foram convidados para participar da reunião prefeitos de cidades da região, como Vitor Riccomini, de Capivari, e Luciano Almeida, de Piracicaba, junto do deputado federal Ricardo Izar (PP-SP)
e do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR),
coronel Alexandre Luca . Os gestores das cidades explanaram sobre as demandas pertinentes aos
municípios, com o intuito de
amenizar e prevenir problemas
ocasionados pelas chuvas.
"Esse estudo geotécnico da
Serra foi feito mediante constatações de deslizamento de rochas e
materiais orgânicos, além de que-

Secretaria da Educação com inscrições abertaspara
cursos extracurriculares

Prefeito Thiago Silva participou de reunião virtual sobre as chuvas
das de árvores na estrada vicinal
que interliga as cidades de Brotas,
Itirapina e Torrinha. A fim de precavermos contratempos como os

que, infelizmente, temos acompanhado no Estado, seria importante a contenção da área. Estou sempre atento, junto da minha equi-

pe, para que nossa cidade não
sofra com possíveis transtornos
causados pelas chuvas", comentou o prefeito Thiago Silva.

P ANDEMIA

Artesã investe na criatividade com bichinhos de crochê
A pandemia está transformando o dia a dia de muitas
pessoas também em ideias positivas. Apaixonada pelo crochê,
a artesã Isaura Nascimento
transformou um quarto da casa
no seu ateliê e faz peças que vão
de tapetes, barras para guardanapos, cachecóis até a mais nova criação: bichinhos que encantam os
olhos pela originalidade.
"Tenho facilidade para fazer crochê, basta olhar um modelo e já entendo o gráfico",
conta Isaura, que também leva
sua arte para feiras em Piracicaba e na região, mas está restrita por causa da pandemia.
Enquanto isso, as redes sociais
e amigas são aliadas na divulgação das suas peças.
Hipopótamos, coalas, ursas e
outros animais estão entre os bichinhos da sua recente inspiração.
"Foi um desafio quando vi na internet. Com paciência comecei a

confeccionar", explica orgulhosa.
Cada peça é feita com carinho especial, sempre pensando em quem
vai ganhar como presente ou comprar para decorar a casa.
A páscoa está chegando
com novidades. A artesã Isaura
já pensa em coelhos de crochê
com acessório para colocar chocolate. "Após deixar de trabalhar nos espaços municipais por
causa da pandemia e também da
não renovação de contratos, reforcei meu trabalho em casa e
cada vez mais surgem ideias".
Para encomendar ou conhecer
seu trabalho, o contato é (19)
99637-8708.
Todo esse amor pelo crochê
atravessa fronteiras. Tapetes, passadeiras, caminhos de mesas e outras peças decoram residências
em várias cidades brasileiras,
inclusive no Rio de Janeiro, em
São Paulo, na região, além de
Piracicaba, onde reside.

Divulgação

A Secretaria Municipal de
Educação de São Pedro recebe inscrições, até dia 15 de fevereiro,
para cursos extracurriculares.
Ao todo, são cinco unidades escolares que oferecem atividades
esportivas, de games, de matemática e de inglês. Estão disponíveis
340 vagas. A iniciativa integra o
programa "Avança Educação",
com diversas ações voltadas para
o desenvolvimento estudantil.
Na Emeb Prof. Abdala Rahal
Farhat Neto, os alunos interessados podem se inscrever para o curso de designer de games, com duas
turmas de 20 alunos. As aulas são
das 18h às 20h. Na Emeb. Prof.
Benedito Modesto de Paula, estão disponíveis os cursos de
judô e de matemática, com três
turmas de 20 alunos, também
para aulas das 18h às 20h.

Outra escola com curso extracurricular é a Emeb Gustavo Teixeira, que disponibiliza aula de inglês, às 19h, com cinco turmas de
16 alunos. E há, ainda, a Emeb.
Prof Joaquim Norberto de Toledo, com curso de natação, com
4 turmas de 40 alunos, no contraturno das aulas, e a Emeb
Profª Maria de Fátima do Amaral, com aulas de matemática.
De acordo com a secretária
municipal de Educação, Samanta
Bontorim, os cursos extracurriculares colaboram para novos aprendizados integrados aos que os estudantes recebem nas escolas.
"Nosso intuito é oferecer um ensino completo, para que as crianças
desenvolvam diversas habilidades
para a vida adulta", comenta. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone (19) 3481-9383.

E NSINO I NTEGRAL

São Pedro cria
projeto-piloto de
complexo educacional
Divulgação

Bichinhos feitos de crochê pela artesã Isaura Nascimento, de Piracicaba

P AVIMENT
AÇÃO
VIMENTAÇÃO

Prefeitos vão se unir para recuperar trecho
da estrada vicinal entre São Pedro e Torrinha

Durante a manhã desta quarta-feira (2), os prefeitos das cidades de Torrinha, Renê Blumer, de
São Pedro, Thiago Silva, e de Santa
Maria da Serra, Josias Zani Neto,
se reuniram para discutir os problemas causados pela falta de pavimentação num trecho da estrada vicinal que liga São Pedro a Torrinha. Por conta das péssimas condições de aproximadamente 1,6
quilômetros de extensão, os prefeitos decidiram unir forças para recuperar o trecho.
Segundo a assessoria de
imprensa do prefeito Josias
Zani, ficou definido no encontro que a Prefeitura de Torrinha irá pedir o apoio do Executivo de Brotas para colaborar
com máquinas, caminhões e
material para recuperação do
trecho. Thiago Silvia também
dará apoio com máquinas e ca-

minhões. "Santa Maria da Serra irá também colaborar com
caminhões e irá buscar parcerias
com empresários para utilizarem
materiais na recuperação".
Uma reunião online está
marcada para manhã dessa
quinta-feira. Os prefeitos
aguardam uma trégua das chuvas para iniciarem os trabalhos.
"Santa Maria da Serra, mesmo
não fazendo limite com esse trecho da Rodovia São Pedro a
Torrinha, está sendo muito prejudicada com a interdição do
trecho da Serra na SP 304, km
235, devido às obras de possível
implosão da pedra de arenito,
provocando um transtorno aos
munícipes que trabalham na
região, provocando prejuízos
aos comerciantes e aos serviços
públicos também", explicou o
prefeito Josias Zani.

Divulgação

Por conta das péssimas condições de aproximadamente 1,6 km de
extensão, os prefeitos decidiram unir forças para recuperar o trecho

É o programa "Avança Educação", para o desenvolvimento estudantil

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, coloca em funcionamento neste ano projeto-piloto de
um complexo educacional de ensino integral abrangendo creches e
ensino fundamental II. A proposta, que compreende assistências
social e psicológica e oficinas educativas, integra o programa "Avança Educação", com diversas ações
voltadas para o desenvolvimento
estudantil.
As unidades escolares que fazem parte do complexo educacional de ensino integral são a EMEB
Maria Angelina Leão Ferreira Santos (educação infantil - creche), a
EMEB Profª Adriana Daniel (educação Infantil - pré-escola), e a
EMEB Guido Dante (Ensino Fundamental I e II), nos bairros São
Thomé, Jorge Chalitta Nouhra, São
Dimas e Horto Florestal, atendendo 708 alunos.
Conforme a secretária municipal de Educação, Samanta Almozara Bontorim, essas escolas terão
nova infraestrutura e materiais
específicos para o ensino integral.
"Analisamos cuidadosamente onde
melhor esse projeto teria funciona-

mento e onde o impacto social e os
benefícios seriam maiores para a
comunidade. Toda a infraestrutura vem para sustentar a ideia educacional e atender as demandas
sociais, criando um espaço acolhedor, inovador e responsável, que
incentive uma educação de excelência e emancipativa, sendo a criança protagonista de sua própria
história", comenta.
COMO FUNCIONA - Creche e
pré-escola: o horário de funcionamento destas unidades será ampliado para até as 18h, levando em
consideração que pais de diversos
alunos terminam o expediente neste
mesmo período. Elas passam a ter
brinquedoteca, a fim de otimizar
as ações de aprendizagem através
do lúdico, e também biblioteca infantil atualizada, além de cronograma de leitura.
Ensino Fundamental: implantação de lousa digital em todas as
salas do Ensino Fundamental II e
biblioteca com acervo atualizado.
Estão programadas, ainda, construção de salas para realização de
oficinas educacionais, já disponibilizando para esse ano 120 vagas
para período integral.
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Bebel quer R$ 2 bilhões para
ajudar as vítimas das chuvas
A parlamentar protocolou o Projeto de Lei 17/2022, para abertura de
crédito suplementar ao Orçamento do Estado de até dois bilhões de reais
Divulgação

Preocupada com os efeitos da
tragédia e solidária com a população atingida pelos efeitos das chuvas dos últimos dias em diversas
cidades do Estado de São Paulo, a
deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou na Assembleia
Legislativa o Projeto de Lei 17/2022,
que autoriza a abertura de crédito
suplementar ao Orçamento do Estado de até R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais), voltados a
ajudar as vítimas. O projeto, protocolado nesta semana, visa garantir recursos para o fortalecimento
das ações de combate aos efeitos
das enchentes, especialmente junto às defesas civis dos municípios
paulistas.
A deputada Bebel diz que tomou esta iniciativa porque a população mais pobre vem sofrendo os
efeitos das fortes chuvas que caem
no Estado de São Paulo, nas mais
diversas regiões. "Apesar de todos
terem conhecimento do que vem
ocorrendo, os governos federal e
estadual minimizam as ações para
prevenir esses efeitos e amparar as
famílias atingidas", critica.
A deputada, que é líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, reforça que
seu mandato popular está sempre atento e mobilizando para
defender quem mais precisa e
esta hora é de ajudar as vítimas
da cheias de rios, ribeirões e
também de deslizamentos que
aconteceram em diversas regiões do Estado de São Paulo.
Neste último fim de semana,
com as fortes chuvas que caíram
em Piracicaba e região, Bebel também acionou autoridades para

Bebel diz que é preciso garantir recursos estaduais para ajudar as vítimas das cheias e
deslizamentos em diversas regiões do Estado
ações preventivas, oficializando o
secretário estadual da Casa Civil,
Cauê Macris, para que tomasse providências, em parceria com as prefeituras de Americana e Piracicaba, em
defesa da vida da população que se
encontra em áreas de risco.
ARRECADAÇÃO - Diante
das vítimas das enchentes, a subsede em Piracicaba da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino

Oficial do Estado de São Paulo), localizada na rua Alferes José Caetano, 968, e o gabinete estendido da
deputada Bebel em Piracicaba, na
rua Governador Pedro de Toledo,
1765, são pontos de arrecadação de
alimentos e produtos para serem
destinados às famílias. As doações
podem ser feitas de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 17 horas.
Bebel, que também é presidenta da

Apeoesp, diz que toda doação, seja
de alimentos, roupas, utensílio domésticos, assim como móveis e,
principalmente, colchões, é muito
bem-vinda e, certamente, irá ajudar em muito essas famílias, uma
vez que muitas perderam tudo, já
que suas residências foram alagadas e muitos não tiveram tempo
de retirar seus pertences e muito
menos os móveis da casa.

BELA VIST
A
ISTA

Região recebe serviço do Cata Cacareco no sábado
Divulgação

A região do bairro Jardim
Bela Vista recebe, neste sábado
(5), o serviço do Cata Cacareco,
programa da Coordenadoria de
Meio Ambiente que utiliza caminhão para recolher nas casas dos
munícipes móveis, eletroeletrônicos
e outros materiais descartáveis
quebrados ou sem uso. Em caso
de chuva no dia, o serviço será
reagendado.
O programa acontece por setorização das regiões da cidade,
com atendimento de um setor por
semana para a coleta dos materiais deixados nas calçadas. Neste
sábado, dia 5/02, o caminhão do
Cata Cacareco está programado
para passar pelas ruas dos bairros
Jardim Bela Vista, Jardim Cássio
Paschoal Padovani, Jardim Santa
Mônica, Jardim São Pedro, Recanto das Águas, São Judas Tadeu,
Vila Baltieri e Vila Pindanga.
Conforme recomendação da
Coordenadoria de Meio Ambiente,
os materiais para coleta devem ser

deixados nas calçadas antes das 8h
de sábado. "Contamos com a colaboração da população para que não
descarte resíduos em locais impróprios, porque isso pode propiciar
criadouros de vetores de doenças",
explica Rogério Bosqueiro, coordenador de Meio Ambiente.
MAIS - No mês de janeiro, foram atendidos pelo Cata Cacareco
os bairros da região central e adjacências (grupo A), no dia 22/
01, e os da Chácara Bela Vista e
arredores (grupo B), no dia 29/
01. Na sequência do cronograma do Cata Cacareco estão as
seguintes regiões:
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.

Ações serão desenvolvidas neste sábado na Região do Jardim Bela Vista
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.
DÚVIDAS - Em caso de dúvidas, a Coordenadoria de Meio
Ambiente pode ser contatada pelo
telefone/WhatsApp (19) 34819260. As informações são disponibilizadas também nas mídias sociais (@meioambientesaopedro).

M UDANÇA

Cartório Eleitoral de São Pedro está em novo endereço
A partir desta segunda-feira (7), o Cartório da 130ª Zona
Eleitoral de São Pedro estará
em novo endereço: Rua José

Estanislau de Oliveira, nº
2.400, área central de São Pedro. (Ao lado da entidade Mão
Amiga). Apesar de o atendi-

mento presencial seguir interrompido até o dia 25 de fevereiro (Resolução TRE/SP N. 574/
2022), os serviços continuam

on-line por meio do site
www.tre-sp.jus.br/atendimento-online, ou pelo WhatsApp
(19) 3481-5558.

Sombra e água fresca: os
benefícios das árvores no verão
O verão brasileiro,
além de belas praias e paisagens, é conhecido pela
temporada de tempestades
e quedas de árvores. Pensar na possibilidade de
quedas e nos prejuízos que
elas podem gerar causa
muito medo em diversas
pessoas, porém, você sabia
que é justamente no verão
que as árvores das cidades
são mais importantes?
Estudos comprovam
que em uma rua arborizada, se medirmos a temperatura debaixo de uma árvore e em uma área sem
árvores na mesma rua
(com o asfalto), poderemos
encontrar uma diferença
de até 5ºC! Isso acontece
porque a energia solar é absorvida em aproximadamente 70% pelas folhagens
presentes nas copas das
árvores, o que faz com que
a presença da arborização
amenize o efeito das "ilhas
de calor" que ocorrem nas
áreas urbanas.
Além disso, pesquisadores afirmam que, como
as árvores melhoram o clima das cidades e a temperatura do ar, os munícipes
(de maneira consciente ou
não) se tornam mais felizes, baixando níveis de depressão, por exemplo.
Outro aspecto que devemos levar em consideração é que é comprovado que
a presença de indivíduos
arbóreos reduz a força das
chuvas, ajudando a evitar
enchentes.
Vamos explicar como
isso acontece: uma parte da
precipitação da água da
chuva é retida na copa das
árvores antes de cair diretamente no solo. Esse processo é chamado de interceptação e faz com que as
árvores retenham um
grande volume de água, liberando-o lentamente

para os riachos, rios e lagos, permitindo um abastecimento regular dos mesmos. Essa função que as florestas possuem de equilibrar o abastecimento de
água oferece grandes benefícios para a indústria, a
agricultura e para o abastecimento residencial dos
centros urbanos, pois mantém o nível das represas de
abastecimento.
A água que passa pelas
árvores apresenta melhoramento na sua qualidade, já
que muitas impurezas e
partículas sólidas são retidas nas folhas ou mesmo no
solo junto ao sistema radicular. A água que tem origem ou passa por uma área
arborizada carrega consigo
menores quantidades de
partículas químicas sólidas
do que uma água que corre
por uma área rural ou urbana sem a presença de vegetação.
As árvores podem ainda servir de barreira física
contra os ventos, absorver
ondas sonoras, reduzir a
poluição sonora e atenuar
o incômodo luminoso promovido pelas superfícies reflexivas, além de também
abrigarem animais, servindo de alimento e corredor de
dispersão da fauna local.
Viu como as árvores são
importantes numa cidade?
Entre em contato com a Coordenadoria de Meio Ambiente do Município de São
Pedro
pelo
email
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
se você teve sua árvore danificada pelas chuvas e tem
interesse de colocar outra
no lugar! Vamos deixar São
Pedro cada vez mais verde!
Julia Maria dos
Santos Siqueira, 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.
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Procura por profissionais de saúde
mental tem aumento de 50%
Atualmente a Secretaria de Saúde de São Pedro conta com 6 psicólogos e 2 psiquiatras que realizam cerca de 117 consultas por mês

Falar de saúde mental vai
muito além de diagnósticos. Relacionada aos fatores psicológicos,
biológicos, familiares e socioeconômicos, o tema gera ainda mais desafios neste período de pandemia
do novo coronavírus. Na Secretaria de Saúde de São Pedro, o número que pacientes que procuraram atendimento com profissionais de saúde mental aumentou
cerca de 50% em menos de um ano.
"No início da pandemia, entre
janeiro a fevereiro de 2020, nossos

psicólogos e psiquiatra realizaram
cerca de 60 atendimentos por mês,
agora, somente em dezembro de
2021, foram 117 consultas registradas", explicou a secretária de Saúde, Carolina Figueiredo.
Atualmente, a Secretaria conta com 6 psicólogos e 2 psiquiatras;
será contratado mais um para o
posto do São Dimas. Os profissionais atendem na Unidade Mista de
Saúde (Umis) e também no Centro
de Atenção Psicossocial São Pedro
(Caps). "São paciente encaminha-

dos pelos próprios postos de saúde
ou pelo Caps, onde o acolhimento é
livre e qualquer pessoa pode buscar ajuda", contou Carolina.
Outro fator que chamou atenção da secretária neste período de
pandemia é o número de crianças
com algum transtorno mental diagnosticado. Das 117 consultas realizadas no último mês de dezembro,
12% foram feitas com crianças e adolescentes. "São inúmeros fatores associados à perda, a solidão, hiperatividade e falta de socialização".

CAPS I SÃO PEDRO REALIZA 8.721 ATENDIMENTOS
POR ANO – Inaugurado em 2017, o
Centro de Atenção Psicossocial São
Pedro, que fica na Rua Ademir Bontorim, 363, bairro Recanto das Águas,
ofereceatendimentoàpopulaçãodesua
área de abrangência, com acompanhamento clínico e a reinserção social dos
usuários pelo acesso ao trabalho, lazer,
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. De acordo coordenadora e assistente social do Caps, Ana Lucia dos

Santos Castro Salvador, o local tem
como referência a porta aberta
(livre demanda) e encaminhamentos do serviço de urgência
e emergência, equipes de saúde
da família, hospital local, serviços especializados. "O Caps I
tem hoje cerca de 1000 prontuários de pacientes em tratamentos e acompanhamentos que entraram pelo porta aberta e transferência de município. Muitos em tratamento intensivo, semi-intensivo",
informou Ana Lucia.

Desde sua inauguração até
2021, o espaço já realizou mais de
42.000 atendimentos, uma média
de 8.721 no ano. "Mais ou menos
727 acolhimentos por mês, sendo
que, depois são distribuídos em
atendimentos entre psicológicos,
psiquiatra, terapia ocupacional,
oficinas terapêuticas, enfermagem e Atenção Básica", disse a
coordenadora, ao ressaltar que
o Caps atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais
informações: (19) 3481-9316.
Daniella Oliveira

Secretária de Saúde, Carolina Figueiredo, disse que o número de crianças atendidas também aumentou na pandemia

O Caps São Pedro tem como referência a porta aberta (livre demanda)

S AÚDE

Secretaria vacina cerca de
1000 crianças contra a Covid
Cerca de 1000 crianças já foram vacinadas contra a Covid-19
em São Pedro. Esse número é referente às crianças com comorbidades, que recebem a vacina na própria casa, pelo Vacimóvel, e também das que compareceram no último sábado em todas as unidades
de saúde da cidade, quando teve
início a vacinação para crianças de
5 a 11 anos de idade sem doenças.
Agora, as vacinações seguem
nas unidades de saúde durante a
semana, sendo que a família preci-

sa entrar em contato com o posto
de saúde que presta atendimento à
criança para agendar a aplicação
da dose.
Conforme a secretária de Saúde, Carolina Figueiredo, o responsável pela criança precisa comparecer ao posto de saúde portando
um documento com foto da criança (pode ser a carteirinha de estudante). "O ano letivo está previsto
para começar no dia 7 de fevereiro
e nosso trabalho é contínuo para
que nossas crianças estejam vaci-

nadas antes desta data, a fim de
evitarmos complicações relacionadas à Covid-19". A vacina é considerada uma das medidas mais eficazes de proteção contra a doença"
comenta.
No último sábado (29), pelo
menos 60 colaboradores, entre enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos em vigilância epidemiológica e equipe de apoio, atenderam nos postos de saúde das
zonas rural e urbana da cidade
para a imunização das crianças.

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)
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.).

Vacinação para crianças de 5 a 11 anos

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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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) 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.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
ALEXANDRE VITAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de processos, nascido em São Bernardo do Campo (1º Subdistrito),
SP, no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta (08/01/1980),
residente e domiciliado na Rua Sebastião Martelo, 262, Nova São Pedro
II, São Pedro, SP, filho de RAUL FERREIRA DE SOUZA e de ROSALINA
PEREIRA VITAL DE SOUZA. MARIA RITA DE SOUZA FEITOSA MATIAS,
estado civil divorciada, profissão analista de relacionamento, nascida em
São Paulo (33º Subdistrito - Alto da Moóca), SP, no dia vinte de abril de mil
novecentos e oitenta e três (20/04/1983), residente e domiciliada na Rua
Sebastião Martelo, 262, Nova São Pedro II, São Pedro, SP, filha de JOSÉ
FEITOSA MATIAS e de RAIMUNDA ROMÃO DE SOUZA.
EMERSON APARECIDO GABRIEL, estado civil solteiro, profissão chapeiro,
nascido em Vera Cruz do Oeste, PR, no dia dez de fevereiro de mil
novecentos e noventa e sete (10/02/1997), residente e domiciliado na Rua
João Teixeira da Frota, 749, Santa Cruz, São Pedro, SP, filho de EDSON
GABRIEL e de LEONICE APARECIDA VIEIRA. RENATA VALENTIM DOS
SANTOS SOUZA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São
Bernardo do Campo (1º Subdistrito), SP, no dia vinte de novembro de mil
novecentos e oitenta e nove (20/11/1989), residente e domiciliada na
Rua João Teixeira da Frota, 749, Santa Cruz, São Pedro, SP, filha de
OSMAR DOS SANTOS e de DORACI VALENTIM DOS SANTOS.

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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FALECIMENTOS
SR.JOSE DE OLIVEIRA FILHO faleceu ontem na cidade
de São Pedro aos 68 anos de
idade e era casado com a
Sra.Marilda Teresa Ribeiro de
Oliveira .Era filho dos finados
Sr.José de Oliveira e da
Sra.Tercilia Gomes de Oliveira
.Deixa os filhos:José Agmar de
Oliveira casado com Fernanda
Pilon de Oliveira ,Daniela de
Oliveira ,Agnaldo de Oliveira
casado com Erica Paiva de
Oliveira e Mariana de Oliveira
casada com Daniel Marcos da
Silva.Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento
deu se ontem ás 10:30 hs no
Cemitério Municipal daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família ,(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
SRA. JOSEFA LOPES RIBEIRO CARDOSO faleceu
no dia 30/01 na cidade de
Piracicaba, aos 91 anos de
idade e era viúva do Sr. Jose
Pires Cardoso. Era filha dos
finados Sr. Daniel Lopes Ribeiro e da Sra. Cecilia Pires
de Moraes. Deixa os filhos:
Maria Neide Pires Cardoso
Ocanha; Jose Benedito Cardoso; Gilberto Aparecido
Pires Cardoso, já falecido;
Cleonice Aparecida Cardoso,
já falecida; Antonia Cleide
Pires Cardoso. Deixa netos,
bisnetos e tataraneta.O seu
corpo foi transladado para a
cidade de Charqueada e o
seu sepultamento deu se dia
31/01 ás 14:00 hs no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.HUGO DE JESUS SCOTON faleceu no dia 31/01 na
cidade de São Pedro aos 75
anos de idade e era casado
com a Sra.Adelina de Almeida
Scoton.Era filho dos finados Sr.
Jose Scoton e da Sra.Lizarda
de Freitas Scoton. Deixa os
filhos:Rodrigo Pastore de Almeida Scoton casada com
Gabrielle Pastore Scoton e
Mariana de Almeida Scoton
casada com Rodrigo Rodrigues
Gomes de Paula .Deixa netos
e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu se dia
01/02 ás 10:30 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)

FALECIMENTOS

SRA.BENEDITA APARECIDA
BRANDINI CARDOSO faleceu
no dia 01/02 na cidade de São
Pedro aos 64 anos de
idade.Era
viúva
do
Sr.Aparecido
Batista
Cardoso.Era filha dos finados
Sr.José Brandini e da
Sra.Izaulina da Silva.Deixa a
filha: Angela e Anderson (falecido). Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento deu se dia 02/02 ás 10:30
hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cemitério daquela localidade
onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. SYLVIO SOLLA faleceu
no dia 31/01 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra.
Almerinda Ferreira de Souza
Solla. Era filho dos finados Sr.
Manuel Solla e da Sra. Rita Dias
Solla. Deixa os filhos: Daniela
Solla Barbosa casada com Marcelo Barbosa; Marcelo Ferreira Solla casado com Vanilda Godoi Solla. Deixa ainda a neta: Isabela e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 01/02
ás 15:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade –sala 7 seguindo para o
Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DE FATIMA PICHERELI DOS SANTOS faleceu
no dia 02/02 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era
casada com o Sr. Cicero Januário dos Santos. Era filha do finado
Sr. Milton Pichereli e da Sra. Josefa Mauricio Pichereli. Deixa os
filhos: Thiago Januário e Sara
Regina.Deixa netos e demais
parentes.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 03/02 ás 14:00 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)

SRA. DAVINA DE JESUS
LEITE faleceu dia 27/01/2022, na
cidade de Charqueada, contava
79 anos, filha dos finados Sr. Sr.
João Manoel da Silva e da Sra.
Maria Benta da Silva, era casada
com o Sr. Airte Leite; deixa os filhos: Vilson Leite, casado com a
Sra. Maria Aparecida Leite; Nilza
Leite de Faria, casada com o Sr.
Francisco Alves de Faria; Valmir
Leite; Valter Leite, casado com a
Sra. Eliana Carla Pereira Leite;
Valdeci Leite, casado com a
Sra. Ester Vicentin Leite; Eliete Leite; Valdir Leite, casado
com a Sra. Adriana Pereira
Leite; Edson Leite, casado
com a Sra. Sheila Leite; Valdemir Leite, casado com a Sra.
Patricia Roncato Leite; Lucimara Leite, casada com o Sr.
Marcos Rogerio Fernandes;
Gilmar Leite, casado com a
Sra. Ana de Morais Leite; Lindamara Leite, casada com o
Sr. Rafael Sidney; Osias da
Silva Leite; Anderson Leite,
casado com a Sra. Ana Paula. Deixa irmãos, sobrinhos,
netos, bisnetos demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 28/
01/2022 às 09h00 no Cemitério
Municipal de Charqueada/SP.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SR. JOSÉ MAURO RICARDO faleceu dia 29/01/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 66 anos, filho dos finados Sr. Henrique Ricardo e da
Sra. Aparecida dos Santos Ricardo. Deixairmãos,irmãsesobrinhos.
Sepultamento dia 29/01/2022 às
16h30 do Velório Municipal de
São Pedro para Cemitério Municipal Saudade São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).
SR. JOÃO DOS SANTOS
FONSECA faleceu dia 31/01/2022,
na cidade de Charqueada, contava
80 anos, filho dos finados Sr. JoaquimCustodiodaFonsecaedaSra.
Idalina dos Santos Fonseca, era casado com a Sra. Maria Montebeller
Fonseca; deixa os filhos: ValmirAparecido Fonseca, casado com a Sra.
Maria Aparecida de Souza Fonseca; Jose Francisco Fonseca, casado com a Sra. Luci Fatima Lavete
Fonseca;Almir Paulo Fonseca, casado com a Sra. Sandra Regina
Meloto Fonseca; Vanira Maria
Fonseca ( Falecida ). Deixa irmã,
sobrinhos, netos, bisnetos demais familiares e amigos. Sepultamento dia 01/02/2022 às 14h00
do Velório Municipal de Charqueada/SP, para referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

98166-5783

Custou R$ 3327,45

Custou R$ 407,10

Custou R$ 221,25

Custou R$ 472,00
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SP-304

Operação Desmonte conclui extração
de rocha na serra de Santa Maria
A partir da retirada total das pedras, as equipes de obras concluirão a limpeza do pavimento e retirada das barreiras para restabelecer o tráfego na rodovia

A Operação Desmonte, plano
da Eixo SP para a extração de rocha às margens da SP-304 - Rodovia Geraldo de Barros, no quilômetro 235+600 entre Santa Maria da
Serra e Torrinha, avançou nesta terça-feira, 3, com o desmonte total do
bloco de arenito onde foi identificada a
fissura. Em atendimento aos protocolos de segurança, a área foi isolada
a uma distância de 500 metros.
Com o uso de quantidade controlada de explosivo e na proporção correta para desprender o bloco, foram levados a solo aproxima-

dos de 4,8 mil metros cúbicos 9.000 toneladas de rochas.
A extração foi acompanhada
pela equipe de Engenharia da Eixo
SP e por dois engenheiros de minas, profissionais especializados
para esta intervenção. "Contamos
ainda com o apoio das equipes de
Operação e da Polícia Militar Rodoviária, que fecharam os perímetros de maneira a garantir que o
local permanecesse inacessível no
momento mais crítico. Antecipamos
ainda a comunicação com moradores de propriedades rurais vizinhas, ad-

vertidos inclusive sobre a segurança
de seus animais nos pastos", afirma
José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.
REMOÇÃO - Na etapa final
da Operação Desmonte, rompedores hidráulicos - equipamentos de
perfuração acoplados a retroescavadeiras - fazem a trituração dos fragmentos maiores para a remoção por
caminhões basculantes. Ainda na
fase de preparo, o pavimento no trecho recebeu manta de proteção para
preservá-lo no momento do impacto. A partir da retirada total das

Em atendimento aos protocolos de segurança, a área foi isolada a uma distância de 500 metros
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Coordenadora tem vagas
para professores de teatro

A Coordenadoria de Cultura de São Pedro está com vagas
de trabalho para professores de
teatro e contador de histórias.
A contratação dos profissionais
será para aulas de teatro para
os públicos infantil e juvenil e
também adultos. O contador de
histórias é especificamente para

atuar na Biblioteca Municipal
Gustavo Teixeira. Interessados devem enviar e-mail sinalizando interesse até dia 6 de fevereiro para
cultura@saopedro.sp.gov.br. Conforme a vaga, no título do email deve constar - Inf - Contador de Histórias (para o
profissional de contação de

histórias), Inf - Teatro - Inf/
Juv (para professor de teatro infantil e juvenil) e - Inf - Teatro
- Jov/Adul (para professor de
teatro para jovens e adultos).
Conforme a Coordenadoria, a
contratação acontece por prestação de serviços com emissão
de Nota Fiscal.

pedras, as equipes de obras concluirão
a limpeza do pavimento e retirada das
barreiras para restabelecer o tráfego
na rodovia, o que deve acontecer
na próxima segunda-feira (07).
"Esta é uma operação que traz
mudanças significativas na rotina
de muitos motoristas que contam
com a Geraldo de Barros em seus
deslocamentos, mas necessária
para a segurança, prioridade para
a Concessionária. O alinhamento
com ARTESP [Agência Reguladora de Transportes do Estado de São
Paulo], IPT [Instituto de Pesquisas

Tecnológicas] e Defesa Civil foi fundamental para o sucesso deste planejamento. Em poucos dias, a serra voltará a ser a rota na ligação
entre Torrinha e Santa Maria da
Serra", afirma Robinson Avila, Diretor de Engenharia.
DESVIOS - O condutor deve
manter a atenção aos desvios que
são mantidos na etapa final da Operação Desmonte. Nos quilômetros
225, 228 e 245, pontos de desvios,
foram instalados sinalização com
iluminação noturna e o motorista
é orientado com mensagens em pa-

inéis eletrônicos. O acesso a Torrinha poderá ser feito pela SP 304 Rodovia Deputado Amauri Barroso
de Souza (Jaú - Torrinha) e pela SP 197
- Rodovia Doutor Américo Piva (Brotas - Torrinha), intersecção da SP 225 RodoviaEngenheiroPauloNiloRomano (Jaú - Itirapina).
Já o acesso a Santa Maria da
Serra poderá ser feito pela SP 191 (Rio
Claro - São Pedro) seguindo pela SP
304 - Rodovia Geraldo de Barros (São
Pedro - Santa Maria da Serra).
Outra opção é a SP 191 (São Manuel - Santa Maria da Serra).
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ESCOLAS MUNICIP
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Mais de cinco mil alunos iniciam
ano letivo segunda, em São Pedro
Unidades escolares seguem protocolos sanitários para conter
o avanço da Covid-19; há novidades em materiais para os alunos
O ano letivo na Rede Municipal de Ensino de São Pedro começa
na próxima segunda-feira, dia 07
de fevereiro. As 22 escolas municipais devem receber cerca de 5 mil
alunos, do ensino Infantil ao
Fundamental II. Todas as unidades escolares foram preparadas seguindo os protocolos sanitários para conter o avanço da
Covid-19 e há novidades em
materiais para os estudantes.
Durante o período nas escolas, o uso de máscara é obrigatório
a todos. Além disso, cada unidade
funciona oferecendo álcool em gel
e materiais individualizados. Há,
ainda, medição de temperatura e
sanitização duas vezes ao dia.
NOVIDADES - Neste ano letivo, são diversas as novidades preparadas pela Secretaria Municipal
de Educação. A educação infantil
terá agenda personalizada para
detalhar o dia a dia do aluno e facilitar a comunicação com os pais.
Também foram adquiridos novos
brinquedos, jogos e cerca de 350
novos livros paradidáticos.
Para o fundamental I e Fundamental II, estão em processo de
montagem laboratórios de informática com novos computadores e
a instalação de lousas digitais, a
fim de complementar e dar dinamicidade ao ensino. "Já demons-

Divulgação

Todas as regras sanitárias são exigidas contra a Covid-19

Secretária Municipal de Educação, Samanta Almozara Bontorim
tramos nossa capacidade de um
retorno seguro ainda no segundo semestre do ano passado e
vamos manter todos os protocolos para esse ano. E para além da
segurança, investimos em materiais e equipamentos para auxili-

ar na parte pedagógica, colaborando ainda mais para a qualidade da
nossa educação", comentou a secretária municipal de Educação, Samanta Almozara Bontorim.
TRANSPORTE - O transporte para os alunos da rede

municipal também retorna de
forma completa, com a utilização de todos os veículos da
frota própria e terceirizada. O
cadastro para utilização do
transporte é realizado durante a matrícula.

C ÃES

Vacinação antirrábica será na UBS Dorothea
Divulgação

A UBS Dorothea é o ponto fixo de vacinação antirrábica neste sábado (5), em São
Pedro. As doses da vacina
contra raiva em cães e gatos
são para animais a partir dos
3 meses de vida. A aplicação
acontece das 8h às 14h. Os
animais a receberem a vacina devem ser levados pelo
responsável utilizando guias,
coleiras, gaiolas, caixas de
transporte ou fronhas.
"Essa campanha de imunização contra a raiva em
cães e gatos é gratuita e muito importante para a saúde do
animal, aliás, para a saúde de
toda a sociedade, já que a raiva
é uma zoonose que é transmitida para os seres humanos também", explica a secretária municipal de Saúde, Carolina Figueiredo. Em janeiro, a vaci-

São Pedro terá
apresentações
gratuitas de circo
em dois bairros

nação antirrábica já
aconteceu na UBS Primavera na UBS Alpes.
PRÓXIMOS Ainda em fevereiro, no
dia 26, a vacinação
antirrábica está agendada para acontecer
na UBS Bela São Pedro. Em março, as doses serão aplicadas no
dia 5, na UBS Santo Antonio, no alto da serra, e
no dia 19, na UBS São
Dimas. Em abril, no
dia 9, o cronograma
segue no Centro de
Castração Social e no
dia 30, na UBS São
Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da
Vigilância em Saúde:
USB Dorothea tem vacina neste sábado
(19) 3481-9370.

Custou R$ 345,15

Grupos de circo-teatro fazem
apresentações gratuitas em fevereiro em diferentes bairros de São Pedro, sempre às 20h, em estrutura
de teatro itinerante a céu aberto.
Nos dias 11, 12 e 13, a Companhia
de Circo Teatro Biriba, criada em
1943 e na quinta geração de atores
da família Roque, estará na pista
de skate José B. Cadenasse, no bairro Theodoro de Souza Barros. Depois, nos dias 18,19 e 20, a Cia. Pantomina de Teatro se apresenta na
praça do bairro Horto Florestal. A
realização dos eventos 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. Durante as apresentações é obrigatório o uso de
máscara, bem como o distanciamento social. Nos locais será disponibilizado álcool em gel. Segundo o coordenador de Cultura de
São Pedro, Ivan Teixeira, a programação itinerante oportuniza o acesso à cultura a diferentes perfis de
público. "Isso faz parte do plano de
governo. Queremos levar cultura a
toda a população, independente do
local de moradia", disse.
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I NSERVÍVEIS

Prefeitura de Águas de São
Pedro realiza leilão de veículos

Mais informações sobre o leilão no telefones (16) 3629-6203 ou (19) 3482-7100;
os lances podem ser dados ou acompanhados no site www.3torresleiloes.com.br
A Prefeitura de Águas de
São Pedro está com leilão aberto de veículos e bens inservíveis.
Os lances podem ser dados ou
acompanhados
no
site
www.3torresleiloes.com.br. O
leilão vai até às 13h do dia 22 de
fevereiro somente pela internet.

Todos os bens inservíveis são de
propriedade do governo municipal. Este é o primeiro passo
para a administração renovar
a frota de veículos. De acordo com o prefeito João Victor Barboza (Cidadania), todas as secretarias terão veí-

culos e bens inservíveis leiloados. "Vamos vender e leiloar todos os veículos em péssimo estado de conservação
para que possamos fazer a renovação da frota. Estamos
tratando de dar mais qualidade ao serviço público, pre-

missa para leva r e x c e l ê n c i a
lá na ponta e atender de
forma satisfatória o cidadão águapedrense", comp l e t o u o chefe do Executivo.
Mais informações sobre o leilão no telefones (16) 36296203 ou (19) 3482-7100.
Daniella Oliveira/Arquivo TSP

Á GUAS

Prefeitura lança projeto
de pedra fundamental
do núcleo educacional
A área da educação se prepara para alçar voos ainda maiores
em Águas de São Pedro. Com um
projeto inovador, o município vai
passar a contar com uma nova sede
para a Secretaria de Educação. Esta
é uma das grandes apostas do prefeito João Victor Barboza (Cidadania) para elevar ainda mais o nível
de excelência oferecido a profissionais e alunos. Sonho antigo, o núcleo educacional deve reunir escolas, creche e área para prática de
atividades esportivas do núcleo.
"A educação sempre foi um
dos carros-chefes da nossa estância. Águas de São Pedro tem histórico de destaque em índices e também na estrutura que é oferecida
para alunos, professores e funcionários da Pasta. A meta é deixar
isso ainda melhor, e a nova secretaria vai permitir uma integração
nunca antes vista", disse o chefe
do Executivo.
Já com o projeto em mãos, a
prefeitura planeja os próximos passos para dar início à construção de
um prédio multiuso que vai abrigar a Secretaria de Educação, sa-

las de atendimento psicológico e
psicopedagógico e, ainda, a Cozinha Piloto. Também funcionará no
espaço uma cozinha industrial responsável por fazer as refeições da
rede de ensino.
"Estamos lançando o projeto
inicial, sendo a pedra fundamental do projeto do Núcleo Educacional. O prédio será erguido onde
funcionava o antigo Terminal Turístico de Águas de São Pedro. Será
também um ponto de apoio para
todo o corpo docente. A pedra fundamental é apenas o início de algo
muito maior, já que a intenção é
reunir escola-creche, escola de ensino fundamental e todo espaço recreativo e desportivo num único
lugar. Trata-se, na verdade, de um
grande complexo de núcleo educacional", completou o chefe do Executivo águapedrense.
Agora, a prefeitura tramita
processos junto aos governos estadual e federal e também junto ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para
os novos prédios para dar continuidade ao projeto do núcleo.
Divulgação

A Prefeitura de Águas de São Pedro está com leilão aberto de veículos e bens inservíveis

P REVENÇÃO

Bebel aciona autoridades para ações ao
transbordamento da represa de Americana
Neste último fim de semana,
com informações sobre o risco iminente de que as chuvas intensas
podem provocar a abertura das
comportas da represa Salto Grande, na cidade de Americana, com
os reflexos danosos para o Rio Piracicaba que também dá sinais de
que está no limite da sua capacidade, a deputada estadual Professora Bebel, líder da bancada do PT
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acionou autoridades para ações preventivas. A
deputada, em nome da bancada
do PT, oficializou o secretário estadual da Casa Civil, Cauê Macris,
para que tome providências, em
parceria com as prefeituras de
Americana e Piracicaba, em defesa
da vida da população que se encontra na área de risco.
Em nota enviada à imprensa, a deputada Bebel diz que "a
bancada das deputadas e deputados estaduais do Partido dos
Trabalhadores (PT) têm acompanhado com apreensão as intensidades das chuvas que atingiram nosso Estado neste fim de
semana, castigando à população
mais vulnerável na região metropolitana e avançado para o
Interior. Nossa bancada acionou as autoridades para que

Divulgação

O núcleo educacional deve reunir escolas, creche e área
para prática de atividades esportivas do núcleo.

E STRA
TÉGIAS
STRATÉGIAS

Prefeito de Águas reúne-se com
GCM por reforço na segurança
O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) recebeu na manhã
do último dia 28, no gabinete, membrosdaGuardaCivilMunicipal(GCM)
para determinar novas ações na
área da segurança pública.
A reunião contou com a presençadosecretáriodeSegurançaeMeio
Ambiente, Valdir Gibim, e também do
comandante da Guarda, Evandro

Lopes. O chefe do Executivo ouviu
deles novas estratégias para manutenção da ordem na cidade.
"Falamos sobre reforço na segurança como um todo, sobre os
pontos de parada e abordagem
quando necessários, mais investimentos para a corporação e também sobre aumento no patrulhamento", disse João Victor.
Divulgação

Como líder da bancada do PT, a deputada Bebel mostra a preocupação com a cheia do
rio Piracicaba e pede providência das autoridades estaduais
otimizem recursos e esforços
para oferecer auxílio com remoções preventivas, apoio e abrigo
para que as comunidades mais
expostas e carentes possam pre-

servar suas vidas e pertences",
informou.
Na nota, que também foi publicada em suas redes sociais, a deputada Professora Bebel diz: "de-

sejamos sucesso a todos envolvidos nesta empreitada em defesa da
vida e manifestamos nossa solidariedade ativa em prol do bem estar
de toda nossa população".

O chefe do Executivo ouviu deles novas estratégias para
manutenção da ordem na cidade
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