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Prefeito e secretário de Obras
discutem projetos futuro
Divulgação

Engenheiro civil responsável
por desenvolver projetos
apresentou atualizações
O prefeito Thiago Silva reuniuse na manhã de sexta-feira (4) com
o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Luis Carlos Piedade (Caio) e o engenheiro
civil Alexandre Gaino para atualizações sobre as obras de diversos
equipamentos públicos do município. "As obras em São Pedro não
param. Nosso trabalho para deixar a cidade cada vez melhor para
o são-pedrense e também para os

turistas é constante. E isso abrange todas as áreas, do turismo à segurança,
fazendo o município se desenvolver,
pensando no presente e também no
futuro dos cidadãos", comentou o prefeito. Entre os temas da pauta estavam
a UBS (Unidade Básica de Saúde) São
Dimas, o Parque Maria Angélica
Manfrinato, a Rodoviária Pedro
Bragagnolo, o Viveiro Municipal
e, ainda, a reforma da Delegacia de Polícia Civil da cidade. A3

Porreajusteaosprofessores,
Apeoesp aciona a Justiça
A presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel
(PT), anunciou que a entidade sindical entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o governo de João Doria
(PSDB) pedindo reajuste de 33,23%
no salário-base dos professores do
Estado. A parlamentar criticou o
governador João Doria por ter

CATA CACARECO NO DOROTHEA
Organizado por setorização em diversas regiões da cidade, o
serviço do Cata Cacareco acontece neste sábado (12) no bairro
Dorothea e adjacências, que são Cidade Jardim, Estância
Água Mineral, Jardim Botânico 1000, entre outros bairros. "É

Em São Pedro, a Cardiotest fica na rua Valentim Amaral, 467,
bairro Santa Cruz

Cardiotest agora
atende em novo
endereço
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muito importante que a população colabore conosco neste
serviço, porque descartar resíduos em locais impróprios pode
propiciar criadouros de vetores de doenças", explica
Rogério Bosqueiro, coordenador de Meio Ambiente. A5

anunciado aumento de 20% nos
salários dos servidores das áreas
da educação e saúde pública, e
de 10% para os demais, incluindo os professores. "O governador tem tanto ódio dos professores que até no anúncio de reajuste
ele deixou os professores de fora,
para poder quebrar com a categoria", afirma. A8
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Objetivo de vida
e a felicidade
Eliana Pratta
Identificar o nosso objetivo de
vida não é fácil, precisamos ter discernimento do que aumenta a nossa autoestima, autoconfiança, o
que nos torna criativos, fortalecidos e nos deixa feliz.
Enquanto não estabelecemos
para onde queremos ir, caminhamos soltos, como se estivéssemos
sacolejando sobre ondas, hora vamos, hora voltamos, devido à ausência do destino.
Considerando que o tempo
passa rápido, não é prudente permanecermos nessa situação, via de
regra fica se esperando um estado
de perfeição para dar passos específicos, o que é um erro, pois o tempo todo tudo está em movimento,
portanto todos estamos evoluindo
e sofrendo as consequências da
evolução. Cuidemos para que isso
ocorra de positivamente.
É importante vencer estas
amarras interiores que te seguram,
te impedindo de seguir, insistindo
em te lembrar que você pode errar,
sendo que a falha faz parte da rotina dos produtivos. Ficar por algum
tempo só selecionando pensamentos e criando planos, leva a
pessoa a perceber, finalmente, o
que ela realmente deseja: melhorar a vida financeira, se libertar daquilo que a incomoda,
procurar a própria realização.
Quando eu me realizo, fico feliz.
Então vamos para a reflexão?
O que entre os meus feitos me
causa orgulho? Quais atividades eu
faço e nem me lembro de recompensa, perco até a hora? Quais os
valores que revelei sobre mim que
atraíram os meus verdadeiros ami-

É importante
vencer estas
amarras
interiores
que te seguram
gos? Referenciais que me motivaram a caminhar sempre em frente.
Quando eu tenho clareza de
informações dessa natureza começa aclarar dentro de mim, qual é o
lugar neste espaço e neste tempo
que me deixa pleno, que não sinto
os problemas e sim as ideias que
me tornam resoluto, quando olho
para frente na certeza de que, em
eu querendo, realmente posso.
Hora de fixar as metas, uma
etapa após a outra, com o cuidado
de que as mesmas sejam exequíveis, onde a satisfação não deixa
lugar para frustrações.
Somos individuais, especiais,
a nossa existência deve acontecer de tal forma que possamos
nos desenvolver, e não ser entraves na vida do nosso próximo,
mas sim uma pequena luz, onde
há escuridão, nos tornando pessoas melhores a cada dia.
Vigie para que fatores externos não decidam o seu propósito, estas rédeas devem estar em suas mãos, afinal, quem
responde pela sua felicidade é
você, culpar o outra em nada
alavanca a própria vida.
A vida vai ganhando expressão
quando as atitudes são repensadas e
praticadas efetivamente, quando deixamos o ensaio e partimos para a realidade. Sejamos todos felizes!

Retinoblastoma: o diagnóstico
precoce pode salvar a visão
Raul Luiz Zambello
Apesar de raro, o retinoblastoma foi muito comentado recentemente quando o caso da jovem
Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbim, ganhou as mídias. O
retinoblastoma representa cerca de
4% dos cânceres infantis e é o tumor maligno ocular mais comum
entre as crianças.
Estima-se uma média de 400
casos novos por ano no Brasil. Há
casos em que o bebê já nasce com o
problema (daí a importância do
exame do "reflexo vermelho" que
falarei com detalhes logo à frente).
Se detectado em estágio inicial, o
retinoblastoma é curável e tem
grandes chances de preservação da
visão.
Sendo um tumor originário
das células da retina - parte do olho
responsável pela visão - o retinoblastoma pode afetar um ou ambos os olhos e foi o primeiro câncer
a ser descrito como uma doença
genética. Exatamente por isso, não
há como prevenir, mas o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento.
O sinal mais comum da doença é um reflexo branco visível na
pupila (popularmente chamada de
menina dos olhos), que recebe o
sugestivo nome de "sinal do olho
do gato". Muitas vezes, só é notado sob luz artificial, quando a pupila está dilatada ou mais facilmente em fotos, quando a imagem do
flash num dos olhos (ou em ambos) não aparece vermelha. Infelizmente, esse sinal aparece em um
estágio mais avançado da doença.
Entre os sintomas que podem
aparecer, independente do sinal do
"olho do gato" estão estrabismo,
sensibilidade exagerada à luz, deformação do globo ocular, dor nos
olhos, inflamações e redução do
campo visual (quando a criança
não consegue enxergar coisas que
estão fora do centro da visão). Por
isso, ao notar qualquer um desses
sintomas ou outras anormalidades
evidentes nos olhos é fundamental
procurar ajuda médica especializa-

"Mais de 90%
dos casos
detectados em
estágio inicial
são curáveis,
grande parte
deles com
preservação
da visão"
da para um diagnóstico e tra-tamento adequados.
O Teste do Reflexo Vermelho
(TRV), também conhecido como
"Teste do Olhinho" deveria ser feito, de forma obrigatória, logo após
o nascimento do bebê. O neonatologista ou o pediatra deve realizar
este exame antes de dar alta para a
criança e recomenda-se repetir periodicamente até os cinco anos de
idade, faixa etária mais atingida
pela doença. O teste é simples e pode
levantar a suspeita da existência de
um tumor, que poderá então ser
confirmado pelo exame de fundo
de olho ou pela ultrassonografia,
entre outros exames.
Na maioria dos casos, o retinoblastoma é uma doença curável.
A quimioterapia, a radioterapia, a
termoterapia e o tratamento à laser têm mostrado bons resultados.
Em alguns casos mais graves, é
preciso recorrer à retirada cirúrgica do globo ocular. Existem diversos centros com profissionais qualificados para tratamento da doença em todo o país.
Então vamos seguir o exemplo do casal Tiago e Daiana e ficar
atentos aos sinais e procurar ajuda assim que notar algo de errado.
Raul Luiz Zambello, médico oftalmologista (CBO
3.153), atuando em São
Pedro há quase 30 anos.
Telefones para contato
3481-3297 / 3483-4792.

Todos os servidores merecem valorização e reajuste salarial
Professora Bebel
O anúncio de reajuste salarial para servidores da segurança,
saúde e "servidores em
geral" é mais uma jogada de marketing do governador João Doria,
em ano eleitoral. Todos
os servidores do Estado merecem e precisam de reajuste salarial, pois prestam relevantes serviços à população.
Necessitam urgentemente de reajuste por causa da política de arrocho do governo Doria e dos
governos anteriores do PSDB.
Dirigentes do Sindisaúde já
me alertaram que na saúde há
várias formas de contratação,
jornadas e regimes de trabalho.
Todos terão o mesmo reajuste
de 20%? É preciso aguardar o
projeto que o governo prometeu
enviar esta semana para a
Assembleia Legislativa para termos a resposta.
Mas o que chama a atenção
e causa revolta é a exclusão dos

profissionais do
magistério, sob a
alegação de que terão aumento específico. Isso não é verdade! O tal aumento a que o governador se refere é a criação de uma "nova"
carreira, que é uma
farsa e um perigo.
Primeiro: será por adesão.
Ou seja, não há isonomia. Nem
todos terão o tal aumento. Segundo: poderão ter, talvez, esses 73% a mais na sua remuneração apenas professores em
início de carreira. Quanto mais
tempo de serviço e melhor colocação na carreira atual, menor será
esse percentual. E mais: essa
"nova" carreira não se aplica à
aposentados. E quem não aderir? Nunca terá reajuste?
Há outros problemas graves. Na carreira que quere criar
Professores, professores não receberão mais salários e sim subsídios, o que não se aplica a servidores públicos, mas apenas a

Primeiro: será
por adesão. Ou
seja, não há
isonomia. Nem
todos terão
o tal aumento
cargos eletivos, ministros, secretários e alguns outros. Recebendo subsídio, o professor não
poderá ter adicionais, como
quinquênio e outros. Essa
"nova" carreira possui evolução
apenas horizontal, com 15 referências. Essa evolução não se dá
por tempo de serviço ou critérios objetivos, mas por avaliações
e outros fatores que não estão
claros. Ou seja, evolui quem o
governo quiser.
Doria nos nega reajuste em
nome de um novo sistema que
divide a categoria e desmonta
nossa atual carreira. Certamente, esta carreira pode não ser a
dos nossos sonhos, mas nos

garante direitos que o atual governo quer nos tirar.
Queremos melhorar a carreira, não acabar com ela. Existem decretos e resoluções que
foram elaborados na Comissão
Paritária de Gestão da Carreia,
2011 a 2014, e que foram engavetados. São legislações que a
Secretaria da Educação é obrigada a viabilizar.
Não é possível que um governo em fim de mandato queira fazer mudanças tão grandes
e tão prejudiciais. Sem debater
com ninguém. Vam o s l u t a r
pela retirada desse projeto de
“nova” carreira e pela retomada da Comissão Paritária.
E a APEOESP já ingressou na
justiça para que o governo
pague os 33,24% do reajuste
do piso salarial.
Professora Bebel é presidenta da APEOESP, deputada estadual pelo PT e
líder da bancada do PT na
Assembleia Legislativa
de São Paulo.

Tempos de reflexão
João Ribeiro Junior
A Terra hoje abriga
cerca de 1,4 bilhão de
muçulmanos, muitos dos
quais acreditam que algum dia eu e você vamos
nos converter ao Islamismo, ou
viver subjugados a um califado
muçulmano, ou, então, ser condenados à morte (decapitação)
pela nossa descrença. E note-se
que Islã é hoje a religião que
mais cresce na Europa. A taxa
de natalidade dos muçulmanos
europeus é três vezes maior do
que as dos seus vizinhos nãomuçulmanos. Em toda a Europa, muitas comunidades muçulmanas se mostram pouco inclinadas a adquirir os valores seculares e cívicos dos países que
a recebem; e, contudo, elas exploram esses valores ao máximo,
exigindo tolerância para a sua misoginia, seu antissemitismo e o ódio
religioso constantemente pregado em suas mesquitas.
A ideia de que o Islã é "uma
religião de paz, que hoje é dominada por extremistas" é uma
realidade concreta que fere a
mensagem do Alcorão. "Ó adeptos do Livro, por que disfarçais
a verdade com a falsidade e
ocultais a verdade com pleno
conhecimento? " (3ª. Surata:71). Muitos muçulmanos estão totalmente ensandecidos
pela sua fé religiosa. Outros
muçulmanos que não aceitam a
totalidade desta fé radical, se
arriscam de ser taxados de
apóstatas e serem assassinados.
Daí não haver dialogo racional
com o mundo muçulmano.
Note-se, ainda que mesmo entre os muçulmanos - xiitas e
sunitas - continuam derramando seu sangue ao longo da História. Pergunto: Como pode ha-

ver diálogo inter-religioso, mesmo em nível mais
elevado, reconciliar visões do mundo, que são
fundamentalmente incompatíveis e, por princípio, imunes a revisões?
E de quem é culpa?
No princípio da década de
1970, os fundamentalistas islâmicos insurgiram contra os regimes
implantados no mundo muçulmano, exacerbando os conflitos por
toda a parte. O Jihad (guerra santa) deflagrada visava estabelecer
um Estado Islâmico global baseado unicamente na estrita interpretação no Alcorão. A ideologia religiosa constituiu a força coercitiva
que congregava jovens estudantes,
pobres dos centros urbanos e comerciantes da classe média. Após
o triunfo inicial obtido com a revolução islâmica no Irã, quando o
Jihad venceu a União Soviética
no Afeganistão; os fundamentalistas, então, apregoaram a
doutrina da extrema violência
pela primeira vez. No final de
1990, o fracasso da conquista
do poder político em diversas
regiões do planeta levou o movimento fundamentalista a se
fragmentar e os moderados desenvolveram novos conceitos de
"democracia muçulmana", enquanto os extremistas recorreram ao terrorismo em larga escala por todo o mundo. Nesse
interim, Osman bin Laden encena uma série ainda mais audaciosas e criminosas operações
contra alvos norte-americanos,
no Quênia, na Tanzânia e no
Iêmen, culminando com os atos
terroristas de 11 de setembro de
2001, perpetrados nos EUA. E o
Jihad continuou nos esforços de
propagar o Islã, entre os indivíduos, na sociedade ou no mundo pela
Chari 'a (lei baseada nas Escrituras Sagradas do Islã e na tradição

A mentalidade
ocidental cristã
parece que
reluta em se
opor aos
terrorizantes
princípios
religiosos dos
terroristas em
seu meio
de jurisprudência).O princípio da
guerra contra os infiéis enraizada
na cultura islâmica. Um dos maiores filósofos do Islã, Ibn Kaldum,
em sua obre "Os Prolegômenos, "
chegou a escrever a respeito dos
cristãos: "Todas essas doutrinas
são falsas, como declarou o Alcorão. Não temos de discutir ou argumentar com eles a este respeito;
o que temos a dar-lhes são três coisas: o islamismo, a capitação (tributação) ou a morte.". O radicalismo expresso nessas palavras também pode ser observado no preceito do livro "Jaohaer El Bukhari
(citação 352) sobre os pronunciamentos do profeta Maomé,
"onde se pontifica que o muçulmano é irmão de quaisquer outros muçulmanos, de raça ou
cor diversa, devendo apoiar o
seu irmão seja ele oprimido ou
opressor. " O protesto unívoco
contra os EUA, por todos os
países de cultura islamítica do
mundo estão baseados nesta
tradição. Entretanto, a imperfeição da justiça internacional
de Justiça é patente, que só admite Estados e organismos internacionais: a Corte Europeia,
que admite a presença de pessoas, mas não em função de
atos criminosos; e, por fim, a

Corte Europeia de Direitos Humanos, que também admite a
presença de indivíduos, mas sempre por violações dos Direitos Humanos, e nunca por um ato criminoso, como o terrorismo. E a ONU
continua com seus discursos ilusórios, praticamente sem ação, pois
suas resoluções têm sido muito mais
de caráter moral. É muito difícil,
por exemplo caracterizar como sendo ação do Estado a formação em
seu território de grupos simpatizantes com sua ideologia ou religião para
ser enviados para combater outros
governos. Não há como responsabilizar o Estado diretamente por isto.
Diante da lacuna que se
apresenta no Direito Internacional, poucos são os mecanismos
de defesa que a população possui para se ver protegida contra
os crimes terroristas, ou os países que abrigam os responsáveis
por tais ações. Por isso a ONU
só pode tentar a represália, com
o apoio dos EUA, que, no fundo, vem a ser um ato extremamente grave e condenável,
porque (como já fizeram) vão
bombardear crianças, hospitais, etc. E a própria cultura
civilizatória e religiosa.
É de se perguntar: Há uma
guerra entre civilizações em andamento opondo forças e interesses
do Ocidente e do Oriente; de um
lado, a suposta modernidade que
valoriza o desenvolvimento econômico e as liberdades individuais e,
de outro, a tradição muçulmana,
que unifica conceitos civis e religiosos tradicionais?
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).

Burnout: a nova doença ocupacional
Rodrigo Salerno
Fabiana Zani
A Síndrome de Burnout passou a ser considerada, desde o início deste ano, uma doença ocupacional pela OMS (Organização
Mundial da Saúde). Caracterizada como um esgotamento físico e mental associado ao trabalho, é o resultado de situações
estressantes no campo profissional, que podem comprometer
a saúde do trabalhador.
Avaliações de estados emocionais e de saúde, bem como cuidados simples, podem ajudar a identificar e evitar a necessidade de
afastamentos por Burnout – ou
mesmo, processos trabalhistas por
danos morais.
A mudança do Burnout, de
doença psicológica para ocupacional, afeta diretamente as empresas,
que passam a ter mais responsabilidade em relação ao bem-estar
mental de seus funcionários.
Vale lembrar que a conta não
é tão simples. A síndrome não é
equivalente ao estresse, comum na
vida cotidiana de muitas pessoas.
Mas sim a um acúmulo de experiências estressantes no trabalho,
que começam a atingir a saúde do
profissional. Para se dizer que alguém está com Burnout é preciso
antes ter um diagnóstico clínico.

Para que gestores e administradores saibam como proteger seus colaboradores e funcionários, é importante entender melhor sobre o
distúrbio e trabalhar a partir da
prevenção.
Estudos apontam que algumas profissões tem maior incidência de Síndrome do Esgotamento,
grande parte estão envolvidas com
o cuidado de outras pessoas como
saúde e educação. Mulheres também apresentam mais Burnout,
apesar de não serem mais suscetíveis ao distúrbio. O que significa
que a condição ambiental é o principal fator desencadeante.
Alguns elementos pioram os
estados afetivos negativos e o estresse dos profissionais no ambiente de trabalho: injustiça; falta de
reconhecimento; e Para reconhecer o Burnout e assim atuar antes
de um quadro mais grave de
exaustão, é preciso entender que
existem três fases principais. A primeira é a de Alerta, quando o funcionário se sente desmotivado, tem
ansiedade ao pensar no trabalho,
assim como tristeza, tédio, apatia e
mesmo dores de cabeça.
A segunda fase é a Resistência, quando alguns indícios físicos
são mais evidentes, além dos emocionais. O trabalhador pode apresentar enxaqueca, dores musculares, dependência de remédios, abu-

O trabalhador
pode apresentar
enxaqueca, dores
musculares e
dependência de
remédio
so de álcool, gastrite, alergias, falta
de ânimo, fadiga completa e falta
de concentração. Nesta etapa o corpo está vivendo em estresse, com
níveis de cortisol alto.
E a terceira fase é a de Exaustão, quando as doenças ficam mais
contundentes, especialmente se a
pessoa tem uma probabilidade
maior devido a herança genética
ou fatores ambientais. É o caso de
hipertensão, úlceras, insônia, perda de humor e depressão.
A Isma-BE (International
Stress Management Association)
fez uma pesquisa entre 2018 e
2019, revelando que 72% dos brasileiros sofrem alguma sequela de estresse, sendo 32% com sintomas de
Burnout. Apesar do número ser alto, é
possível atuar para ajudar os trabalhadores a vivenciarem experiências mais positivas no trabalho.
Uma indicação para as empresas é investir em acompanhar os
estados afetivos de seus profissionais e orientar que procurem aju-

da, pois muitas vezes o funcionário não consegue perceber a própria situação; bem como promover
atividades de relaxamento, valorização e motivação.
São agentes preventivos que
dependem principalmente dos trabalhadores, mas que podem ter o
apoio dos gestores das empresas:
boa alimentação e atividades físicas. Zelar para que o funcionário
ao menos tenha tempo para se dedicar a essas atividades também
é uma boa iniciativa. Uma garantia de saúde para a empresa
e seu capital humano.
Rodrigo Salerno é sócio do
escritório SAZ Advogados e
atua nas áreas de Direito
Privado e Arbitragem. É
graduadoemDireitopelaUniversidadedeAraraquara.
Fabiana Zani é sócia do escritório SAZ Advogados e
atua nas áreas do Direito do
Trabalho, Contratual,
Compliance e LGPD, com
experiência no Gerenciamento de Riscos Jurídicos e em Governança Corporativa. É graduada em
Direito pela UNIFMU
(Faculdades Metropolitanas Unidas).
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SÃO PEDRO

I NVESTIMENTOS

Programação de aniversário
oferece atividades gratuitas

Prefeito e secretário
de obras discutem
os novos projetos
Divulgação

Estância Turística completa 141 anos no dia 22 de fevereiro
São Pedro completa 141 anos
no dia 22 de fevereiro. Para comemorar o aniversário da Estância
Turística, a Prefeitura prepara programação diversificada, com atividades totalmente gratuitas, incluindo os festivais de comida de rua
e de Jaracatiá, plantio de árvores,
apresentações musicais, de teatro
e turismo guiado, entre os dias
18 e 22 de março, seguindo todos os protocolos sanitários recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para
conter o avanço da pandemia da
Covid-19. Cronograma completo
disponível no site da prefeitura
(www.saopedro. sp.gov.br).
A Praça da Matriz, de 18 a 22
deste mês, abriga megafestival de
foodtrucks, a partir das 17h, com
música ao vivo. Durante estes dias
também acontecem atividades recreativas para o público infantil,
como oficinas artísticas e vivências
com esportes de aventura.
Ainda como parte das celebrações de aniversário de São Pedro, a
prefeitura oferece cursos gratuitos,
por meio de parceria com o Sesi, na
Carreta Nutrição, que está estacionada na Praça Santa Cruz.

Divulgação

"As obras em São Pedro não param", comentou prefeito Thiago Silva

A Praça da Matriz, de 18 a 22 deste mês, abriga megafestival de foodtrucks
"Nossa cidade está se desenvolvendo dia a dia e temos
muitos motivos para celebrar, por
isso, reunimos nossa equipe para
pensar em uma programação
para toda a família, sem deixar de
lado os cuidados para conter a Co-

vid-19", explica o prefeito de São
Pedro, Thiago Silva.
ATO CÍVICO: No dia 22,
exata data em que São Pedro completa 141 anos, acontece no hospital São Lucas (a Santa Casa de São
Pedro), ato cívico, com as inaugu-

rações da nova fachada da unidade de saúde, do laboratório e da
reforma da UPA, além de telão de
LED para exibição de um vídeo celebrativo e de outro com informações sobre o laboratório médico, que
está com novidades nos exames.

A DMINISTRAÇÃO

Prefeito participa da primeira
sessão ordinária da Câmara
O Prefeito Thiago Silva participou na noite desta segundafeira (7/02) da primeira sessão
ordinária da Câmara Municipal
de Vereadores e apresentou 10
projetos de lei. A sessão foi
transmitida pelo canal da Casa
Legislativa no YouTube.
Durante o uso da tribuna,
o prefeito comentou sobre os
projetos de lei, sendo um deles
o que possibilita tornar o hospital São Lucas (a Santa Casa de
São Pedro) uma Organização
Social de Saúde, de modo a aprimorar cada vez mais o atendimento à população. Outro projeto citado trata da regularização
de imóveis que estão em desacordo com a legislação municipal.
Na ocasião, o prefeito falou,
ainda, da implantação de um sistema de dados 100% informatizado na Secretaria de Obras, Meio
Ambiente e Serviços Públicos; de
recursos para a renovação da frota municipal, para asfalto em locais ainda sem pavimentação, para
as reformas do Museu Gustavo
Teixeira e da rodoviária e do aeroporto municipais e, também, para
a construção de praças e aquisição
de ônibus escolares.
Outros assuntos na pauta
do prefeito foram a reforma da
UBS São Dimas, de um sistema

Divulgação

Na reunião, o engenheiro Alexandre Gaino, que é o responsável
por desenvolver os projetos para
licitações públicas, utilizou mapas digitais para explanar sobre
as reformas, ampliações, revitalizações e implantações dos espaços públicos previstas no governo do prefeito Thiago Silva.
"Todas essas obras com certeza vão facilitar e melhorar o dia a
dia de quem vive em São Pedro. As
atualizações e discussões de ideias
são importantes porque levamos
em consideração o progresso da
cidade, que é contínuo, então
vamos adaptando e fazendo as
transformações necessários
para um resultado satisfatório",
disse o secretário de Obras, Luis
Carlos Piedade (Caio).
O QUE VEM POR AÍ - A
UBS São Dimas, junto do Centro
de Saúde Bucal, vai passar por reforma e ampliação. O Parque Maria Angélica Manfrinato será revitalizado e terá boulevard com centro gastronômico. A Rodoviária Pedro Bragagnolo também passará
por significativa reforma estrutural, incluindo nova cobertura e
ampliação das plataformas de
embarque. O Viveiro Municipal
será implantado no município e
a delegacia terá modificações.

S ESI

Prefeitura recebe inscrições
para cursos gratuitos

"É imprescindível o diálogo entre o Executivo e o Legislativo", disse Thiago
de dados integrado para a saúde e da castração social de animais. "É imprescindível o diálogo entre o Executivo e o
Legislativo para tomarmos
decisões em prol da popula-

ção. Temos muitos projetos
para continuar com o progresso de São Pedro e o nosso trabalho sempre é e seguirá com a premissa de tornar
nosso município cada vez me-

lhor em infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente,
em todas as esferas. São várias ações que em conjunto resultam no avanço da cidade", comentou Thiago Silva.

P SICOSSOCIAL

Caps I São Pedro realiza 8.721 atendimentos/ano
Divulgação

Inaugurado em 2017, o Centro de Atenção Psicossocial São
Pedro, que fica na Rua Ademir
Bontorim, 363, bairro Recanto das
Águas, oferece atendimento à população de sua 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.
"O Caps I tem hoje cerca de
1000 prontuários de pacientes
em tratamentos e acompanhamentos que entraram pelo porta aberta (livre demanda) e
transferência de município.
Muitos em tratamento intensivo, semi-intensivo", informou a
coordenadora e assistente social do Caps, Ana Lucia dos Santos Castro Salvador..
Desde sua inauguração até
2021, o espaço já realizou mais
de 42.000 atendimentos, o que
significa 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, ressaltando que o
Caps atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações: (19) 3481-9316.

O prefeito Thiago Silva reuniuse na manhã de sexta-feira (4) com
o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Luis Carlos Piedade (Caio) e o engenheiro
civil Alexandre Gaino para atualizações sobre as obras de diversos
equipamentos públicos do município. Entre os temas da pauta estavam a UBS (Unidade Básica de
Saúde) São Dimas, o Parque Maria Angélica Manfrinato, a Rodoviária Pedro Bragagnolo, o Viveiro
Municipal e, ainda, a reforma da
Delegacia de Polícia Civil da cidade. O encontro ocorreu no gabinete do
prefeito, seguindo todos os protocolos
sanitários para conter o avanço da
Covid-19. Na sequência, eles se dirigiram à delegacia para tratar das
mudanças no local com os delegados Américo Rissato Rissato (subregião de Piracicaba), Gilberto Carlos Fernandes Júnior (São Pedro)
e Kleber Altale (Deinter-9).
"As obras em São Pedro não
param. Nosso trabalho para deixar a cidade cada vez melhor para
o são-pedrense e também para os
turistas é constante. E isso abrange todas as áreas, do turismo à segurança, fazendo o município se
desenvolver, pensando no presente e também no futuro dos cidadãos", comentou o prefeito.

"O Caps I tem hoje cerca de 1000 prontuários de pacientes em tratamentos", aponta coordenadora

A Prefeitura de São Pedro está
com inscrições eletrônicas abertas
para cursos gratuitos de alimentação
nutritiva em parceria com o Sesi. Clique aqui para fazer a inscrição. São
240 vagas para 8 cursos. A iniciativa
acontece por meio do Fundo Social de
Solidariedade, como parte da programação de aniversário de São Pedro,
celebrado no dia 22 de fevereiro. As
aulas ocorrem presencialmente entre
14 e 18 e 21 e 25 de fevereiro na Carreta Nutrição, unidade móvel com cozinha adaptada que já está estacionada
na Praça Santa Cruz. Quem desejar
pode se inscrever também no Fundo
Social e no Cras São Dimas.
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 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 segundas-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. Para
inscrições presenciais, os 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. De acordo com a assistente social Márcia
Dente, responsável pelo Fundo Social de Solidariedade, os cursos visam proporcionar qualificação às
pessoas, possibilitando autonomia
financeira. "São diversas opções,
então cada um pode escolher o que
desejar e, assim, aprender ou aprimorar os conhecimentos com diferentes possibilidades", diz.
SERVIÇO - Carreta Nutrição. Inscrições gratuitas.
Vagas limitadas. Inscreva-se clicando aqui ou 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).
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Cronograma do Vacimóvel
contempla 14 bairros
Para ser imunizado é necessário apresentar documento
com foto, carteirinha do SUS e carteira de vacinação

O carro do Vacimóvel, que leva
vacinas contra a Covid-19 aos munícipes em diversas regiões da cidade, deve passar em 14 bairros
nesta semana (7 a 11 de fevereiro).
A ação acontece das 15h às 18h,
junto de um carro de som anunciando a passagem do veículo de vacinação itinerante. Para ser imunizado é necessário apresentar documento com foto, carteirinha do
SUS (Sistema Único de Saúde) e
carteira de vacinação.
Os bairros programados
para receberem o Vacimóvel
nesta semana são Jardim Itaqueri, Jardim Serrano, Jardim
Buriti, Jardim Holliday (dia 7),
Nova São Pedro I e II (dia 8), Jardim Itália, Novo horizonte, Jardim
das Cachoeiras (dia 9), Residencial São Pedro, Residencial São
Francisco (dia 10) e Nova Estância, Jardim Navarro, Vila
Rica e Jardim Holliday (dia 11).
"A vacinação é considerada a maneira mais eficaz de
se proteger contra a Covid-19
e estamos bastante felizes
com a aceitação da população
em relação ao Vacimóvel. As
pessoas não precisam se deslocar até uma unidade de
saúde, o que torna a imunização bastante prática para
pessoas de qualquer idade, já

"A vacinação é considerada a maneira mais eficaz de se proteger contra a Covid-19",
diz a secretária Carolina Figueiredo
que recebem a dose na porta
de casa", explicou a secretária municipal de Saúde, Carolina Figueiredo.

Ela comentou, ainda, que os
protocolos sanitários recomendados pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) precisam ser

seguidos, como evitar aglomerações, utilizar máscara e higienizar constantemente as
mãos com álcool em gel.

R EFINANCIAMENTO

Prazo para aderir ao Refis termina dia 11 de março
As pessoas que possuem dívidas com o município têm até o dia
11 de março para aderir ao Refis
(Programa de Recuperação Fiscal)
com 100% de desconto sobre juros
e multas dos débitos inscritos em
Dívida Ativa. Não há mais possibilidade de prorrogação do prazo.
Para facilitar o atendimento aos
cidadãos e evitar aglomerações
durante a pandemia da Covid19, a prefeitura de São Pedro
disponibiliza o Refis Digital, ou
seja, o refinanciamento de dívidas com o município pode ser
feito de forma totalmente eletrônica, pelo WhatsApp.
Débitos referentes ao IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviço),
taxas ou qualquer outro tipo de
cobrança feita pela Prefeitura ou
Saaesp (Serviço Autônomo de Água

e Esgoto de São Pedro) vencidos
até 31 de dezembro de 2021 podem ser parcelados com desconto de 100% sobre juros e multas. O pagamento, dependendo
do valor total, pode ser feito em
até 200 vezes, no caso de débitos com a Prefeitura, e até 60 vezes
para dívidas com o Saaesp
Para aderir ao Refis, os documentos exigidos são RG e CPF
e, conforme a necessidade, o
setor de Tributação requista
outras documentações.
Pelo WhatsApp, o número
para solicitar participação no Refis
com a Prefeitura de São Pedro é o
(19) 3481-9246. Após enviar mensagem, o setor de Tributação
passa todas as orientações a serem seguidas. No caso dos débitos com o Saaesp, o contato pode
ser feito pelo telefone 3481-8111.

Pagamento, dependendo do valor total, pode ser feito em até 200 vezes
PLANTÃO - No dia 12 de
março, a prefeitura realiza Plantão
do Refis. O atendimento vai ser presencial, seguindo todos os protocolos sanitários recomendados pela
OMS (Organização Mundial da

Saúde) para conter o avanço da Covid-19. O setor de Tributação fica
situado na Prefeitura de São Pedro
(Rua Valentim Amaral, 748, Centro).
O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

E QUIP
AMENT
OS
QUIPAMENT
AMENTOS

Defesa Civil solicita emenda parlamentar para compra
O presidente da Defesa Civil de
São Pedro, Rosivaldo Amaro da Silva,
conhecido como Dez, entregou nesta
quinta-feira (10/02) ofício no gabinete
do deputado estadual Roberto Morais
solicitando emenda parlamentar no
valor de R$ 300.000 para aquisição
de kit de equipamentos para a Defesa Civil. A solicitação é por intermédio da Ação de Aparelhamento
das Defesas Civis Municipais, do Governo do Estado de São Paulo.
Com o recurso liberado, serão
adquiridos uma Pick-up 4x4, de
cabine dupla, um conjunto de combate a incêndio para acoplar na Pickup, um bote inflável para resgate, um gerador e uma motoserra.

"São Pedro não para de crescer e
se desenvolver, por isso estamos sempre atentos às necessidades do município para que os cidadãos tenham a
melhor estrutura em todas as áreas.
Com os novos equipamentos poderemos aprimorar ainda mais o nosso
suporte para o socorro em situações de
desastres naturais ou qualquer outra
demanda", comentou Rosivaldo Silva.
Na reunião, o presidente da Defesa
Civil foi acompanhado do comandante da Guarda Municipal, Luciano Luna, e do secretário da Defesa
Civil de São Pedro, Reginaldo Soares.
Eles foram recebidos pelo assessor do
deputado Roberto Morais, Reginaldo Marcelo de Moura.

Divulgação

O terreno é seu?
A responsabilidade
também!
Ah, a beleza natural de São Pedro...Quevisãolindadanossacuesta ao passarmos pelo Portal. Quais
cachoeirasvocêconsegueidentificar?
Dorigon? Furna? Todas lindas,
não é mesmo? Além delas temos
nossos parques e prédios históricos,
que noscausamapreçopelacidade.
Nossas praças são cuidadas
comcarinho;asmanutençõesconstantes deixam São Pedro limpa e
zelada.Porém,aopassearpelosbairros vemos cenários diferentes,
que nos entristecem. Recebemos
ligações desapontadas com o
abandono dos proprietários de
terrenos, e entendemos as queixas. Moramos em um município conhecido e lembrado pelas
paisagens de cartão postal, mas
em muitos pontos queremos fechar os olhos devido à sujeira.
Quando pensamos em meio
ambiente, associamos aos cuidados dos nossos recursos hídricos,
de fauna e flora, mas precisamos
também nos atentar às condições
de saneamento básico de um
município, como a limpeza urbana e gestão dos resíduos. Por isso,
quisemos usar nosso espaço dessa semana para retratar os problemas que o mato alto pode ocasionar no cenário ambiental!
A primeira coisa que nos vem
à cabeça é a estética, certo? E ela
realmente é importante, pois
queremosnossobairrocuidadopelosmoradores,masessanegligência
abrebrechasparaoutrasproblemáticas.Afaltademanutençãopermite
que animais peçonhentos e outras
pragasseaproveitemdascondições
e comecem a se proliferar naquele
local.Émuitocomumencontrarmos
resíduos, como recipientes que foramjogadosporpessoassemconsciência ambiental, propícios para o
acúmulodeágua,culminandonareproduçãodoAedesaegypti.
Ao ver uma área esquecida
pelo proprietário, outros munícipes imprudentes utilizam do espaço para descartar entulhos,
com restos de madeira, e quem
gosta desse resíduo somado à
umidade e pouca luz? Escorpiões!
Não podemos deixar que pragas
urbanas surjam em nossas residências sem serem convidadas,
por isso devemos tomar providências e sermos responsáveis.

Recapitulando: um terreno
com mato alto não apenas tira
nosso encanto pela cidade, como
também é uma porta de entrada
para doenças e incidentes que colocam a saúde dos moradores em
risco. E agora vocês nos perguntam: como a Prefeitura pode atuar para resolver esse incômodo?
Pela Lei Complementar
nº84/2013, entende-se por limpeza de terreno: corte de mato e remoção de entulho e resíduos; logo
o poder municipal pode intervir em
lotes com vegetação tipo rasteira,
principalmente gramínea,apresentandoalturamínimade50cmempropriedadesabertas.Essacircunstância
nosdáliberdadederealizaroserviçoe
posteriormente o proprietário arcar
com os custos adicionados com as
taxas administrativas.
Com isso, usaremos esse espaço para anunciar o início da
Campanha Terreno Limpo, que
além de estimular os proprietários a cumprirem com suas obrigações,realizaráomanejonessasáreas.
Ecomo?Atravésdeumasetorização,
iniciamos o levantamento das regiões prioritárias e repassaremos à
equipe responsável pela operação;
sendo esse serviço iniciado a partir do mês de março.
Mesmo com o cronograma
precisamosdasuaajuda,poismunícipesengajadossãoaforçamotrizpara
aefetividadedonossotrabalho!Estamosaindamaisfrequentesnas redes
da Coordenadoria de Meio Ambiente, compartilhando temáticas e
lendo vossas sugestões. Avise-nos
pelos comentários quando encontrarem locais que precisam da devida atenção. Nosso objetivo é o
mesmo de vocês: São Pedro transparecendo beleza!
Aline Lima 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.
Conte o que está achando
ou dê sugestões através
do Instagram @meioambientesaopedro ou email: meioambiente@
saopedro.sp.gov.br

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.
Com o recurso liberado, serão adquiridos uma Pickup 4x4, de cabine dupla
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Serviço do Cata Cacareco acontece
na região do bairro Dorothea, hoje
Caminhão passa recolhendo móveis, eletroeletrônicos e outros materiais descartáveis quebrados ou sem uso
Divulgação

A região do bairro Dorothea
recebe neste sábado (12/02) 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 12/02, o caminhão do
Cata Cacareco está programado
para passar pelas ruas dos bairros
nas adjacências do Dorothea, que
são Cidade Jardim, 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.
Conforme recomendação da
Coordenadoria de Meio Ambiente, os materiais para coleta
devem ser deixados nas calçadas
antes das 8h de sábado. "É
muito importante que a população colabore conosco neste serviço, porque descartar resíduos em
locais impróprios pode propiciar criadouros de vetores de doenças",
explica Rogério Bosqueiro, coordenador de Meio Ambiente.

CRONOGRAMA - Os próximos bairros a receberem o
Cata Cacareco são os do grupo
E (Chácara Mirante de São
Pedro, Chácaras ABC, Colina
de São Pedro e Nova São Pedro I e II) no dia 19/02; grupo F (Floresta Escura, Jardim
Santa Rosa, Nova Europa e
Sulforópolis) no dia 26/02 e
grupo G (Alpes das Águas, Bela
São Pedro e Terra Prometida)
no dia 5 de março.
Em caso de dúvidas, a Coordenadoria de Meio Ambiente
pode ser contatada pelo telefone/WhatsApp (19) 3481-9260.
As informações são disponibilizadas também nas mídias sociais (@meioambientesaopedro).

Programa acontece por setorização das regiões da cidade

T RÂNSITO

Trecho de serra na SP 304
será liberado nesta sexta
A partir desta sexta-feira (11),
o trânsito será restabelecido no trecho de serra da SP 304 - Rodovia
Geraldo de Barros, entre Torrinha
e Santa Maria da Serra. A liberação ocorre apenas uma semana
após a Eixo SP Concessionária de
Rodovias realizar a extração da
rocha que ameaçava cair sobre a
pista. Desde então, dezenas de veículos, como caminhões basculantes, escavadeiras, pás-carregadeiras, trator de esteira e rolo
de compactação, entre outros, e
mais de 50 profissionais trabalharam diariamente na limpeza
e na remoção dos fragmentos
que caíram sobre a pista durante a Operação Desmonte.
De acordo com Robinson Ávila, diretor de Engenharia da Eixo
SP, a operação foi um sucesso, principalmente por neutralizar um risco iminente e, desta forma, preser-

var a segurança e integridade dos
usuários da rodovia. "A Operação
Desmonte se mostrou adequada, sendo uma ação preventiva
que aumentou a segurança e a
confiabilidade da rodovia aos
motoristas", avalia.
O trânsito no trecho de serra
foi interditado no dia 11 de janeiro,
como medida preventiva, depois
que vistoria técnica realizada por
equipes da Eixo SP, Defesa Civil
do Estado, Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas)
concluiu que havia risco de queda da rocha sobre a pista.
A partir desta constatação, a
concessionária deu início à Operação Desmonte. Contando com o
apoio de profissionais especializados para esse tipo de intervenção,
a Eixo SP montou o plano para a

extração da rocha com base nos
mais rigorosos protocolos de segurança que a ação exigia.
Com o uso de quantidade controlada de explosivos e na proporção correta para desprender o bloco, na quinta-feira da semana passada, foram levados ao solo
aproximadamente 4,8 mil metros cúbicos de rocha, algo em
torno de 9.000 toneladas de
material. Imediatamente após o
desmonte, equipes da concessionária deram início ao trabalho de remoção dos fragmentos. Foram utilizados rompedores hidráulicos equipamentos de perfuraçãoacoplados a retroescavadeiras - para a trituração dos pedaços maiores de
rochas que sobraram. Após a remoção de todo o material que estava
sobre a pista e na encosta, o pavimento
será lavado e liberado para o fluxo normal de trânsito.
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.)
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)

Após remover chova que ameaçava cair, Eixo SP irá liberar trânsito na serra de Santa
Maria nesta sexta-feira (11)

I NVESTIMENTO

Prefeitura recebe veículo
para a Guarda Municipal
Divulgação

O prefeito de São Pedro, Thiago
Silva, esteve nesta semana em Itapeva
(SP) para receber um veículo a ser utilizado pela Guarda Civil Municipal,
principalmente na patrulha rural. O
chefe do Executivo foi acompanhado
do comandante da Guarda Civil Municipal, Luciano Luna, e retorna à cidade trazendo uma caminhonete S10
modelo 4x4, a diesel, turbo e cabine
dupla, equipada com guincho, reboque, quebra-mato, estribo e rádio comunicador. Esse veículo chega a São
Pedro por meio do convênio feito
com o Governo do Estado para o
programa AgroSP+Seguro, criado
para garantir mais segurança no
campo. "Para aprimorar cada vez a
segurança da nossa cidade, não paramos de trabalhar e buscar recursos
junto ao Governo do Estado. Desta vez,
conquistamos esse veículo, equipando
nossa equipe da Guarda Municipal
para que continue realizando serviços
de excelência no nosso município", disse o prefeito Thiago Silva.

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)

Veículo chega a São Pedro por meio do convênio com o
Governo do Estado

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.

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.
------------------------------------------VENDO
Parati 98 completa AR DIREÇÃO e
vidro e trava elétrica. Motor novo. 1000
motor AT. Fone (19) 9.9867-9421.

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/
2 2 0 v, R $ 2 5 0 , 0 0 . Tr a ta r ( 1 9 )
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.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES, estado civil viúvo, profissão
operador de máquina agrícola, nascido em Jaboticabal, SP,
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e cinquenta e três
(01/01/1953), residente e domiciliado na Rua Principal, 14,
casa B, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filho de LUIZ
RODRIGUES FILHO e de MARIA RODRIGUES. IRENE ALVES
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida em Maria Helena, PR, no dia nove de abril de mil novecentos
e cinquenta e seis (09/04/1956), residente e domiciliada na
Rua Principal, 14, casa B, Jardim São Dimas, São Pedro, SP,
filha de CARLOS ALVES DE SOUZA e de ANA RITA DE SOUZA.
GUSTAVO BETTONI, estado civil solteiro, profissão autônomo,
nascido em São Pedro, SP, no dia seis de março de dois mil
e dois (06/03/2002), residente e domiciliado na Rua José
Nicoletti, 301, Recanto das Águas, São Pedro, SP, filho de
JOSÉ ROBERTO BETTONI e de MONICA MESSIAS DOS SANTOS. VITORIA SANTOS RODRIGUES DE JESUS, estado civil
solteira, profissão recepcionista, nascida em São Pedro, SP,
no dia vinte de dezembro de dois mil e um (20/12/2001), residente e domiciliada na Rua José Nicoletti, 301, Recanto das
Águas, São Pedro, SP, filha de VILSON RODRIGUES DE JESUS
e de MARIA IVANISE DOS SANTOS.
LEONARDO BRAGAIA, estado civil solteiro, profissão ajudante de motorista, nascido em São Pedro, SP, no dia sete de
abril de mil novecentos e noventa e nove (07/04/1999), residente e domiciliado na Rua Rinaldo Sergio Marchese, 162, Residencial São Pedro, São Pedro, SP, filho de VALCIR BRAGAIA e
de CRISTIANE RIBEIRO MARQUES. HARIANE AFONSO DOS
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
São Pedro, SP, no dia onze de maio de dois mil (11/05/2000),
residente e domiciliada na Rua Rinaldo Sergio Marchese, 162, Residencial São Pedro, São Pedro, SP, filha de NEWTON MEDRANO DOS
SANTOS e de LEILAAPARECIDAAFONSO CLAUDINO.
JOÃO PAULO PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão auxiliar de laboratório químico, nascido em Juquiá, SP, no
dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (04/
02/1999), residente e domiciliado no Engenho São Pedro,
Bairro Agrícola Bela Vista, São Pedro, SP, filho de PAULO
SOARES DA CRUZ e de LUCIANA APARECIDA PEREIRA. LEILIANE LIMA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Divisópolis, MG, no dia dois de junho de dois mil e cinco
(02/06/2005), residente e domiciliada no Engenho São Pedro,
Bairro Agrícola Bela Vista, São Pedro, SP, filha de MIRAIDES
DE JESUS SANTOS e de LETÍCIA SOUZA LIMA.
DENIS DANTE BREIN, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em São Pedro, SP, no dia sete de junho de mil
novecentos e oitenta e cinco (07/06/1985), residente e domiciliado na Rua Ana de Souza Bertato, 139, Jardim Mariluz, São
Pedro, SP, filho de DACIO ROBERTO BREIN e de SANDRA DANTE BREIN. DANIELE MENDES FACCIOLI, estado civil solteira,
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Pedro, SP,
no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (05/
01/1992), residente e domiciliada na Rua Augusto Rinaldi Sobrinho, 224, Vila Pindanga, São Pedro, SP, filha de JOSÉ VALCIR FACCIOLI e de ZULMA ZAIRA MENDES FACCIOLI.
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

Comunidade rejeita cívico-militar na
E.E. Maria de Lourdes Consentino
Em assembleia promovida
nesta noite de sexta-feira, 11 de fevereiro, a comunidade escolar do
bairro Vila Sônia rejeitou por unanimidade a proposta de instalação
da escola cívico-militar na EE. Professora Maria de Lourdes Consentino. A decisão de rejeitar a proposta foi anunciada pelo diretor da
escola, Ariovaldo Jacquier de Souza, depois de diversos pais e lideranças da comunidade e da
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo),
protestarem contra a proposta.
A assembleia foi realizada no
pátio da escola, que foi tomada pela
comunidade escolar, e coordenada pela chefe de gabinete do prefeito Luciano Almeida, Daniela Molina, após o dirigente de ensino de
Piracicaba, Fabio Negreiros, e pelo
diretor da Maria de Lourdes Consentino, expuserem que o objetivo
do evento era de apresentar a proposta da escola cívico-militar. A
chefe de Gabinete chegou a exibir um bloquinho de cédulas de
votação que acabaram não sendo nem usada, uma vez que era
nítido a rejeição à proposta, em
diversas manifestações.
A diretora estadual da Apeoesp, Leonor Peres, deixou claro que
a entidade é totalmente contrária
à escola cívico-militar, por ser um
modelo educacional que se caracteriza pela chamada ´disciplinar
militar´ e pela exclusão de estudantes e professores que a ele não se

Fotos: Divulgação

SR. JOSE DURVAL
HALEMBECK LEITE
Faleceu dia 03/02/2022, na cidade de São Pedro, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Jose
Durval Malheiros Leite e da Sra.
Lesy Ha-lembeck Leite, era casado com a Sra. Eliana Tenaglia Leite; deixa os filhos: Durval
Te-naglia Barwick Leite, casado
com a Sra. Ana Luiza Tenaglia
Barwick e Luma Tenaglia Barwick Leite, casada com o Sr. Guilherme Gabriel Antonio de Deus.
Deixa o neto: Le-onardo Tenaglia Barwick; demais familiares
e amigos.
Cerimonia de Cremação dia 04/
02/2022 às 16h00 no Crematório Unidas - Bom Jesus na cidade de Piracicaba. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
SRA. MARIA ROSA
APARECIDA DA SILVA DUARTE
Faleceu 04/02/2022, na cidade
de Pira-cicaba, contava 66 anos,
filha dos finados Sr. Deolindo
Anacleto da Silva e da Sra. Rosalima Nascimento da Silva, era
casada com o Sr. Jose Duarte
Novaes; deixa os filhos: Josias
Duarte Novaes, casado com a
Sra. Rosana Fatima Duarte; Josiane Duarte da Silva, casada

com o Sr. Sergevando da Silva;
Joseli Duarte Gasparin de Freitas, casada com o Sr. Walter
Gasparin de Freitas; Josilene
Duarte Gonçalves, casada com
o Sr. Gilson Batista Gonçalves;
Joselis Duarte Vidal, casada
com o Sr. Nelson Vidal e Jamile
Duarte Novaes Ferreira, casada
com o Sr. Esdras Hamilton Ferreira. Deixa netos, bis-netos, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 04/02/2022, às
16h30 do Velório Memorial "2"
de São Pedro, para o Cemitério
da Saudade de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
SRA. COLOMBA SANTIN ROTTA
Faleceu dia 07/02/2022, na cidade de Charqueada, con-tava
91 anos, filha dos finados Sr.
João Santin e da Sra. Maria Santin, era viúva do Sr. Jose Rotta;
deixa os filhos: Luis Carlos Rotta,
casado com a Sra. Maria Aparecida Velo-zo Rotta; Maria Nilce Schmitte; Irene Rotta dos Santos. Deixa irmão, sobrinhos, netos, bisnetos demais familiares e amigos. Sepultamento dia 08/02/2022,
às 14h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

Leonor Peres, diretora estadual da Apeoesp, disse que esse modelo exclui alunos e professores que não se enquadram, ferindo o caráter universal da escola pública

ajustam, ferindo assim o caráter
universal da escola pública, direito
de todos e dever do Estado.
Para a presidenta da Apeoesp,
a deputada estadual Professora
Bebel (PT), essa proposta é um padrão educacional altamente ideologizado, que leva ao extremo os
princípios do famigerado movi-

mento "escola sem partido", que
tem sido rejeitado em todos os
locais onde se pretendeu implementar e vetado inclusive pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF). "Pai, mãe, não se engane: a finalidade da escola cívico-militar é formatar o pensamento de seus filhos e filhas, im-

pedi-los de pensar, de construir
autonomia intelectual para decidir seu próprio futuro e contribuir para transformar nossa
sociedade tão injusta. O retrocesso é tão grande que nesse tipo
de escola há até mesmo nota de
comportamento, algo que resgataram da ditadura militar".

FALECIMENTOS

Comunidade escolar da região do Vila Sônia lotou o pátio da EE. Maria
de Lourdes Consentino e se posicionou contra a escola cívico-militar

C UL
TURA
ULTURA

Bairro
Theodoro de
Souza Barros
recebe
apresentação
artística
A pista de skate José B. Cadenasse, no bairro Theodoro de
Souza Barros, em São Pedro,
será palco para apresentação de
circo-teatro neste fim de semana. O grupo de arte teatral Biriba se apresenta no local nesta
sexta-feira, sábado e domingo
(11, 12 e 13/02), às 20h, com
entrada gratuita. A atividade
integra a programação de aniversário de São Pedro, que completa 141 anos no dia 22 de fevereiro. Ainda neste mês, nos dias
18,19 e 20, será a Cia. Pantomina
de Teatro a atração na cidade. Ela
estará na praça do bairro Horto
Florestal, também às 20h.
Com realização 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, os eventos ocorrem
em parceria com a Coordenadoria
de Cultura de São Pedro.
Segundo o coordenador de
Cultura de São Pedro, Ivan Teixeira, as atividades ao ar livre
são uma alternativa para evitar
aglomerações em ambientes fechados durante a pandemia da
Covid-19. "A arte é importante
para alegrar as pessoas neste
período em que muitos perderam entes queridos, mas é fundamental que as recomendações
da Organização Mundial da
Saúde, como o uso de máscara,
sejam respeitadas", comentou
ele, acrescentando que nos locais das apresentações será disponibilizado álcool em gel.

Dirigentes da Apeoesp também participaram da assembleia e
levaram aposição da entidade contrária à escola cívico-militar

SRA. GIOVANI
APARECIDA ROTTA
Faleceu no dia 03/02 na cidade
de Piracicaba, aos 51 anos de
idade e era filha dos finados Sr.
Roque Luiz Rotta e da Sra. Marilene Svazatti Baldi Rotta. Deixa
a filha: Marcela Fernanda Rotta
Pinto. Deixa demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 04/02 ás 10:00 no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SRA.ANTONIETA ELIZA
GHIROTTI ANTONELLI
Faleceu anteontem na cidade de
São Pedro 75 anos de idade.Era
viúva do Sr.Paschoal Antonelli
Filho.Era filha dos finados
Sr.Florindo Ghirotti e da
Sra.Dorothea Bena Ghirotti. Deixa os filhos:Giuliano Giocondo
Ghirotti Antonelli casado com
Leticia Cavalheiro Rizziolli e Fulvio Giocondo Ghirotti Antonelli
(falecido).Deixa netos, demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se ontem ás 14:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus seguindo para o Cemitério Municipal
daquela localidade onde foi inumada em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.LUZIA AMALIA
LATANZE SIQUEIRA
Faleceu no dia 07/02 na cidade
de São Pedro aos 86 anos de
idade.Era viúva do Sr.Jomar Roberto Siqueira.Era filha dos finados Sr.Januario Latanze e da
Sra.Pachoina Morette. Deixa
irmã, sobrinhos, demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 08/02 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 )

SRA.ALAIDE DEL GREGO DUO
Faleceu no dia 10/02 na cidade
de São Pedro aos 71 anos de
idade e era casada com o
Sr.Luis Duo .Era filha dos finados Sr.Vicente Del Grego e da
Sra.Vitalina Barrelli Del Grego.Deixa
os filhos:Emerson e Perla .Deixa
netos ,demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de Santo André e o seu sepultamento deu se
dia 11/02 ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Jardim Santo André seguindo
para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

98166-5783

Custou R$ 472,00
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Apeoesp vai à Justiça para garantir
reajuste de 33,23% aos professores
Bebel falou que o governador quer "acabar com a carreira" dos professores estaduais e que piso salarial "não deve ser pago com abonos"

A Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de SP) entrou com uma
ação no Tribunal de Justiça de
São Paulo contra o governo de
João Doria (PSDB) pedindo reajuste de 33.23% no salário base
dos professores do Estado, para
se adequar ao piso nacional da
categoria, com repercussão geral para todos os professore. O
anúncio desta medida foi feita
pela presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora
Bebel (PT), no início da noite
desta quinta-feira, 10 de fevereiro, durante audiência pública online, promovida pela Assembleia Legislativa de São
Paulo por iniciativa do seu
mandato, com o tema: "Não

ao desmonte da carreira, subsídio jamais!", que reuniu diversos especialista, inclusive de outros Estados, para tratar da proposta do governo de São Paulo
de criação de uma nova carreira para o magistério.
A deputada estadual Professora Bebel também criticou o governador João Doria por ter
anunciado aumento de 20% nos
salários dos servidores das áreas da educação e saúde pública,
e de 10% para os demais, incluindo os professores. "O governador tem tanto ódio dos professores que até no anúncio de
reajuste ele deixou os professores de fora, para poder quebrar com a categoria", afirma
a presidente da Apeoesp.

Bebel também falou que o governador quer "acabar com a carreira" dos professores estaduais e
diz que o piso salarial "não deve
ser pago com abonos e gratificações", como propõe o governo do
Estado. "Nós fomos aprovados em
concurso público e temos que ser
respeitados", defende.
Durante a audiência pública, a deputada Professora Bebel voltou a criticar duramente
o governador, dizendo que ele
não está propondo nova carreira "coisa ne n h u m a " . " E l e
quer desmontar o magistério
e transformar a forma de remuneração em subsídio. O
governador está propondo
que para ter progressões salariais os professores passa-

S ALÁRIOS

Deputada Bebel diz que todos
servidores merecem reajustes
Para a presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT), todos os
servidores públicos do Estado de
São Paulo prestam relevantes serviços à população e todos merecem
reajustes salariais, até porque a inflação registrada no país, nos últimos anos, está consumindo o poder de compra de todos os trabalhadores. Essa declaração foi dada
pela deputada Professora Bebel após
o governo estadual anunciar, no
início da tarde desta quinta-feira,
10 de fevereiro, reajuste salarial de
20%, a partir de primeiro de março, para os servidores da segurança pública e da saúde, enquanto que
para os demais 10% e que para os
professores irá encaminhar um
projeto à Assembleia Legislativa de

São Paulo, até março, propondo
uma nova carreira.
Bebel diz que "jamais iremos
nos opor ao reajuste de servidores públicos que cuidam de direitos de enorme importância,
como saúde e segurança pública. No entanto, fica a pergunta: o
trabalho dos profissionais da educação - professores e funcionários
- vale menos?", questiona.
A deputada Professora Bebel,
que é líder da bancada do PT na
Assembleia Legislativa de São Paulo, avisa que "nosso mandato tomará providências para assegurar
que aumentos reflitam de forma
igual em todas as carreiras! Por
exemplo, o reajuste devido para a
equiparação dos salários dos professores com o piso nacional é de
33.02% e tem que ser pago imediatamente. O piso não deve ser

pago com abonos e gratificações
e sim com reajuste salarial,
para todos os integrantes da
carreira do magistério, da ativa
e aposentados", defende.
Para a presidenta da Apeoesp,
o professor da rede pública estadual também não deve ser pago
com subsídios, conforme vem sendo anunciado pelo governo estadual. "Essa é uma forma de remuneração que se aplica a detentores
de cargos eletivos, ministros, secretários de governos estaduais e municipais e determinados cargos do poder judiciário.
O pagamento por subsídio não
permite adicionais como quinquênio, sexta-parte e outros. Os
professores também merecem e
precisam de reajuste salarial e
vamos lutar por isso com todas
as nossas forças", ressalta.

riam a integrar o regime de
remuneração por subsídio,
excluindo a incorporação de
gratificações, bônus ou prêmios atualmente existentes.
Para receber os aumentos, os
servidores terão de passar
por provas a cada dois anos.
Subsídio é para quem tem cargo eletivo, não para quem
passou em concurso público.
Nós vamos fazer esse debate
na categoria e lançar uma
campanha salarial para conseguir o reajuste, que é a forma correta de valorizar a
carreira dos professores",
diz, criticando a proposta do
governador de aumento salarial condicionado ao desempenho dos servidores.

Bebel diz que a Apeoesp irá lançar campanha salarial para conseguir o reajuste, que é a forma correta
de valorizar o professor
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Cardiotest agora atende em novo endereço
Sob comando do cardiologista Rafael Prota, Cardiotest está na rua Valentim Amaral, 467, bairro Santa Cruz, em São Pedro
Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com
Inaugurada há 10 anos pelo
cardiologista Rafael Prota, a clínica médica Cardiotest agora
está em novo endereço: Rua
Valentim Amaral, 467, bairro
Santa Cruz, em São Pedro. Num
espaço amplo, climatizado, com
consultórios equipados com modernos aparelhos, a Cardiotest

também conta com o atendimento da médica geriátrica Daniela Prota e da dermatologista
Renata Prota.
Formado em 2004 pela Faculdade de Medicina em Alfenas (MG) e especialização em
cardiologia na Beneficiência
Portuguesa (SP), Rafael Prota
também é especializado em ergometria. "São quase 14 anos de
experiência. Fiquei 10 anos com

a clínica em Águas, mas, como
80% dos meus pacientes são de
São Pedro, decidi mudar para
esse espaço mais amplo e oferecer mais comodidade a todos",
declarou o cardiologista.
Pelo Sus, Rafael Prota atende
na Umis de São Pedro há mais de 4
anos, e nos municípios de Charqueada e Águas de São Pedro. "Somente na Umis são aproximadamente
360 pacientes por mês. E, na clíni-

ca, desde sua inauguração, tenho
cerca de 3.600 pacientes cadastrados", informou.
Na Cardiotest, além de consultas particulares, atende convênios
da Santa Casa de Piracicaba e Porto Seguro. Na clínica o paciente conta com exames como: ecocardiograma, mapa de 24 horas, teste ergométrico, holter 24 horas, doppler
carótidas e vertebrais. "Temos aparelhos modernos para oferecer os servi-

ços de investigação e diagnóstico cardiológico não evasivo; além de investigação de dor torácica de origem cardíaca ou não, e investigação de isquemia", detalhou Prota.
O cardiologista atende na Cardiotest de segunda, quarta e sextafeira, das 13h às 17h, e na terçafeira, das 8h30 às 17h. A geriatra
Daniela Prota atende na terça e
sexta-feira, a partir das 13h30. A
dermatologista Renata Prota aten-

de na quinta-feira, das 13h30 às
17h. As consultas devem ser agendadas pelo telefone: (19) 998119310. Para atendimento domiciliar, a consulta deve ser marcada pelo mesmo contato.
SERVIÇO: A Cardiotest
fica na rua Valentim
Amaral, 467, bairro Santa Cruz, em São Pedro.
Telefone: (19) 99811-9310.
Daniella Oliveira

Em São Pedro, a Cardiotest fica na rua Valentim Amaral, 467,
bairro Santa Cruz

Cardiologista Rafael Prota é responsável pela Cardiotest
desde 2012

Clínica oferece exames de ecocardiograma, mapa de 24 horas, teste
ergométrico, holter 24 horas, doppler carótidas e vertebrais
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Procura por profissionais de saúde
mental aumenta 50% na rede

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 de pacientes que procuraram
atendimento com profissionais de
saúde mental aumentou cerca de
50% em menos de um ano.
"No início da pandemia, entre
janeiro e fevereiro de 2020, nossos
psicólogos e psiquiatras 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 pacientes encaminhados pelos

próprios postos de saúde ou pelo
Caps, onde o acolhimento é livre e qualquer pessoa pode buscar ajuda", explicou Carolina.
Outro fator que chamou a
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, à solidão, hiperatividade e falta de socialização".

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial - Registro de Preços Nº 10/2022 - Processo: 280/2022 - Objeto:
Serviços Mecânicos para a Frota Municipal - Início da Sessão Pública: 07/03/2022, às
09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, N° 846, Centro,
São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00.
Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas.
São Pedro, 11 de fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

CHAMADA PÚBLICA - HORTIFRUTI
O Município de São Pedro/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Valentim Amaral, n.º
748, inscrita no CNPJ sob nº 46.415.998/0001-96, representado neste ato pelo Prefeito Thiago Silvério
da Silva, no art. 14 da Lei 11.947/2009 e no art. 21 da Resolução FNDE/CD nº 38/2009, através da
Secretaria da Educação, vem realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, durante o exercício de 2022. O objeto da presente
Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifruti) da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para atendimento ao Programa deAlimentação Escolar/PNAE. Os Grupos Formais deverão
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10 de março de 2022, às 09:00
horas, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São Pedro.Apresente Chamada Pública poderá
ser obtida no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de São Pedro, situado à Rua Valentim
Amaral, n. 748, no horário das 9:00 às 17:00 horas, e através do site www.saopedro.sp.gov.br. São
Pedro, 11 de fevereiro de 2022. - Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 02/2022- Processo nº 271 /2022. Objeto: Obras de construção da Praça
Jardim Itália e Jardim Navarro, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 03/03/2022. Os envelopes dos licitantes com a documentação
e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua
Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do dia 03/03/2022. O início da abertura dos
envelopes será às 14h30 do dia 03/03/2022, na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua
Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoespublicas São Pedro, 11 de fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

CHAMADA PÚBLICA - LEITE E IOGURTE
O Município de São Pedro/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Valentim Amaral, n.º 748,
inscritanoCNPJsobnº46.415.998/0001-96,representadonesteatopeloPrefeitoThiagoSilvériodaSilva,noart.14
da Lei 11.947/2009 e no art. 21 da Resolução FNDE/CD nº 38/2009, através da Secretaria da Educação, vem
realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, durante o exercício de 2022. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros
alimentícios (20.000 litros de leite in natura e 150.000 frascos de iogurte) daAgricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar/PNAE. Os Grupos Formais deverão
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 11 de março de 2022, às
09:00 horas, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São Pedro.Apresente Chamada Pública
poderá ser obtida no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de São Pedro, situado à Rua Valentim
Amaral, n. 748, no horário das 9:00 às 17:00 horas, e através do site www.saopedro.sp.gov.br. São
Pedro, 11 de fevereiro de 2022. - Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

custou R$ 920,00
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E DUCAÇÃO

Prefeito de Águas baixa decreto que
flexibiliza o retorno presencial de alunos

O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) publicou no último
dia 3 decreto flexibilizando o retorno presencial para alunos da
rede municipal na faixa de 5 a
11 anos. Os pais que ainda não
tenham completado o esquema
vacinal (duas doses) poderão
manter os alunos em atividades
remotas até que chegue o período de aplicação da segunda dose.
A medida visa conter o avanço da variante ômicron, que é
especialmente mais perigosa entre
os não-vacinados. "Estamos acompanhando a situação com cautela
e recebendo os comunicados da
área de saúde. Resolvemos proceder com essa decisão pelo menos

até que os alunos da faixa etária
que está iniciando a vacinação possam ter seu esquema vacinal completo", ressaltou o prefeito João

Victor. O decreto será publicado e as unidades escolares entrarão em contato com as famílias para mais informações.

Divulgação

Decreto flexibiliza o retorno presencial para alunos da rede municipal na faixa de 5 a 11 anos

