


A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022A2



A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 A3



A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022A4



PREFEITO JOÃO VICTOR
FALA COM ALUNOS DA ETEC

AAAAA 1 91 91 91 91 9

Avança Saúde agiliza exames
e agendamento de cirurgias
Lançamento recentemente pela Prefeitura de São Pedro, o programa
já realizou 8.465 exames somente durante o primeiro mês de 2022

Criado com o objetivo de
agilizar o atendimento à popu-
lação, o programa Avança Saú-
de realizou 8.465 exames duran-
te o mês de janeiro.  Nos últi-
mos meses, todas as unidades
de saúde da cidade passaram a
contar com equipes capacitadas
e a infraestrutura necessária
para coletar exames como hemo-
grama, urina, glicemia, sódio,
potássio, uréia creatinina e ou-
tros mais complexos.  "O objeti-
vo do programa Avança Saúde
São Pedro é exatamente esse:
trazer mais agilidade e visibili-
dade nas principais necessida-
des da população. Assim, con-
seguimos intervir em situações
que estavam travando o siste-
ma, como exames e cirurgias",
explica a secretária Carolina Fi-
gueiredo. Além dos exames, o
programa Avança Saúde inclui
cirurgias em diversas especialida-
des, como cirurgia geral, gastro, or-
topédicas, ginecológicas, urológi-
cas, oftalmológicas, otorrinola-
ringoógicas e vasculares.  A8

SÃO PEDRO,
141 ANOS

Como parte da programa-
ção das comemorações aos
141 anos de São Pedro, a Cia.
Lúdicos de Teatro Popular
apresenta neste sábado (19),
a partir das 15h, o espetá-
culo Mário e as Marias.
Com entrada gratuita, a
peça também celebra os
100 anos da Semana de
Arte Moderna. A montagem
propõe uma viagem inspirada
livre e antropofagicamente na
vida e obra de Mário de An-
drade, autor de Pauliceia
Desvairada, o primeiro livro
de poemas da primeira fase
do Modernismo. A monta-
gem foi dividida em quatro
quadros que metaforizam
os ritos de passagem: nas-
cimento e batismo, sangue,
casamento e morte. A3

São Pedro:
141 anos de

vitalidade
Thiago

Silva

São Pedro
chega aos 141
na terça-feira,
dia 22 de feve-
reiro. Se a cida-
de fosse um ser
humano, tal-
vez estivéssemos preocupados,
porque com o passar dos anos o
corpo físico começa a dar sinais de
que é preciso ser mais cauteloso
com as atividades diárias, evitan-
do a correria. Mas estamos falan-
do de um município em pleno e cons-
tante desenvolvimento, esbanjando vi-
talidade. Os mais de 140 aniversários
completos de São Pedro significam,
na verdade, experiência e força
para continuar avançando por
muitos e muitos outros anos.

Conhecida principalmente por

suas belezas naturais, nossa estân-
cia turística tem como marca registra-
da a versatilidade. É uma preciosidade
do interior paulista e que repousa na
encosta da Serra do Itaqueri. É lugar de
refúgio e descanso para aqueles que prefe-
rem uma vida mais tranquila, mas tam-
bém de muito fervor, porque oferece di-
versas opções para os amantes de aven-
tura, seja na terra - por trilhas a pé
e de bicicleta -, ou no céu, com os
voos de balão ou paraglider.

Hoje, somamos mais de 36 mil
habitantes e temos motivos de sobra
para comemorar o aniversário da ci-
dade. As conquistas são diárias e
muitas outras ainda estão por vir. Ter-
ra do bordado em ponto cruz e do doce
de Jaracatiá, é lugar de evolução
ininterrupta, com obras de aprimora-
mento e expansão, deixando o municí-
pio cada vez mais preparado tanto para
as gerações que aqui já estão quanto
para aquelas que vão chegar.

Gerir uma cidade como São
Pedro não é tarefa fácil, porque os
são-pedrenses são exigentes - e de-
vem ser! Aliás, ao longo dos anos,
muitos foram os progressos que ti-
vemos e eles certamente continua-
rão, porque tudo isso é construído
junto da população, a verdadeira
força do município.

Vemos avanço em todas as
áreas da nossa São Pedro, da saú-
de ao turismo, passando pela edu-
cação e infraestrutura. Do último
ano para cá, nossos investimentos
em obras públicas - incluindo as
que já começaram e as que estão
com ordem de serviço emitida -,
somam cerca de R$ 12 milhões. O
asfalto está chegando a lugares
onde era reivindicado há tempos.
As filas para exames médicos estão
cessando, graças ao programa Avan-
ça Saúde, lançado em 2021. Na educa-
ção, com o programa Avança Educa-
ção, nossas escolas estão cada vez
mais dinâmicas, aliando tecnolo-
gia, com lousas digitais, à excelên-
cia dos profissionais que ensinam
nossas crianças e jovens.  Outros
avanços dos últimos meses em São
Pedro englobam a aquisição de dife-
rentes veículos para a nossa frota mu-
nicipal, que dão agilidade aos traba-
lhos, além de obras estruturais na Santa
Casa e na UPA. Há, ainda, a cons-
trução da quadra poliesportiva no
São Dimas, que em breve estará pron-
ta, e a revitalização do ginásio Borda-
dão e de diversas praças da cidade.

E tem muito mais em desenvolvi-
mento, incluindo a reforma e amplia-
ção da UBS (Unidade Básica de Saú-
de) São Dimas, a revitalização do
Parque Maria Angélica Manfrina-
to, as reformas no aeroporto e na
Rodoviária Pedro Bragagnolo, que
ganhará nova cobertura e platafor-
mas de embarque mais amplas, a
instalação do Viveiro de Mudas, a
construção do almoxarifado para a
Educação Municipal e a reforma da Dele-
gacia de Polícia Civil.  Não podemos dei-
xar de fora desta lista o projeto Ara-
quá. Nossos olhos - meu e de minha equi-
pe - também estão voltados para esse gran-
de empreendimento, que vai garantir
o abastecimento de água para os
próximos 30 anos no município.

Nossa São Pedro é, de fato,
uma centenária cheia de vida! De
encantos e de glória! Viva nossa
cidade e seus 141 anos!

Thiago Silva, prefeito
de São Pedro.
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Carnaval em outros tempos
Aproveite estaAproveite estaAproveite estaAproveite estaAproveite esta
oportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidadeoportunidade
colocando tudocolocando tudocolocando tudocolocando tudocolocando tudo
em pratosem pratosem pratosem pratosem pratos
limpos e executelimpos e executelimpos e executelimpos e executelimpos e execute
sua missãosua missãosua missãosua missãosua missão

João Ribeiro
Junior

"Meus Deus! Que
se passa aqui no Rio de
Janeiro? Enlouquece-
ram todos"

Em outros tempos,
principalmente o carna-
val de rua, com seus blocos, repre-
sentava uma verdadeira loucura,
com mil e um expedientes para o
divertimento. Em 18I7, os botâni-
cos Johann Baptist von Spix e Carl
Friedrich Philipp von Martius, a
convite do imperador da Áustria,
acompanharam sua filha a Arqui-
duquesa, Maria Leopoldina, que
vinha para unir-se em casamento
com o príncipe d. Pedro de Bragan-
ça e Bourbon. Os cientistas esta-
vam incumbidos de estudar a Bo-
tânica, a Zoologia, a Mineralogia,
a Etnologia da terra brasileira, que
resultou em 3 livros: "Reisein in
Brasilien" (Viagem pelo Brasil).
Contudo, em carta ao imperador,
os botânicos escreveram que a via-
gem fora ótima, mas lamentaram
a festa do Entrudo": "Meu Deus!
Que se passa aqui no Rio? Enlou-
queceram todos?" (E essa frase per-
maneceu até hoje).

O entrudo era durante os três
dias que hoje chama-se Carnaval,
isto é, o encontro delirante de to-
das as idades, desde o menino até
o idoso, de ambos os sexos, de to-
das as classes da sociedade; de
todas porque os escravos tam-
bém entravam na loucura entre
si. O carnaval da época consistia
essencialmente em molharem-se
uns aos outros. E o frenesi dos
brincalhões chegava ao clímax,
quando deixavam a água e usa-
vam outros meios para enxova-
lharem todo mundo, onde se
nota práticas delicadas, práti-
cas rudes e práticas selvagens.

O pintor francês J.B. Debret,
cujo gênio artístico devemos tan-
tas gravuras de nossos costumes e
paisagem, nos apresenta uma cena
de rua em que mulatas e negras
quase nuas brincam no Carnaval,
mostrando a grosseria do diverti-
mento ou a licença das orgias.

Na falta do "lança-perfume"
nossos avoengos usam bacias, se-
ringas e as cuias de água mistura-
da com pós amarelo, vermelhão,
ovos e pedaços de  laranjas podres,
e os terríveis potes de farinha de
trigo para que o negro esbranqui-
ça-se. Numa descrição mais minu-
ciosa, a tática era a seguinte: che-
gava-se para junto das janelas os
cestos dos ovos e farinha, cartu-
chos de pós de goma, os sacos de
alqueire de tremoços, os tubos de
vidro para soprar pedaços de la-
ranja podres e as batatas estraga-
das e a cuia com areia destinada a
cair de chofre, no cavaleiro de car-
tola ou na dama de vestido longo
com decote "tomara que caia". En-
quanto isso, nos escuros das esca-
das exerciam-se sevícias graves,
carícias ligeiras e até ataque com
facões, não para matar, mas para
desnudar as mulheres. Pratica-
mente, nas ruas pouco lugares não
tresandavam a fétida perfumaria
latrinária. (O lança-perfume veio
da França, por volta do século
XVIII; mais tarde a "Rhodia", na
Argentina, criou a primeira fábri-
ca em solo latino-americano. No
Brasil, em 1906, em Recife surgiu
nova fábrica. Foi Jânio Quadros,
quem proibiu seu uso no Carnaval

Um costume do carnaval do
passado, que desapareceu (só o co-
nhecemos pelas leituras de al-
guns jornais antigos) eram as
"pançadas", que consistiam em
"grandes banquetes realizados
pelos aristocráticos carnavales-
cos da época". Nos três dias de
incontinência da época festiva,
comia-se quase que por todo o
ano, e o vinho corria em cascata.
Em um carnaval, não no Rio de
Janeiro, mas, em Minas Gerais, o
poeta Olavo Bilac, residia no Hotel
Martinelli, na cidade de Ouro Pre-

Crônica para um amanhã feliz

Helinho Zanatta, uma reconhecida liderança
Seguramente,Seguramente,Seguramente,Seguramente,Seguramente,
os meus colegasos meus colegasos meus colegasos meus colegasos meus colegas
servidoresservidoresservidoresservidoresservidores
municipaismunicipaismunicipaismunicipaismunicipais
de entãode entãode entãode entãode então
endossaram asendossaram asendossaram asendossaram asendossaram as
minhas palavrasminhas palavrasminhas palavrasminhas palavrasminhas palavras

Aldo Nunes

"Há uma coisa tão
inevitável quanto a mor-
te: a vida" (frase de Char-
les Chaplin), por isso não
declares que as estrelas
estão mortas porque o céu
está nublado: olhai para
o céu nas noites de lua cheia, sem
chuvas ou nuvens e verás quantos
pontos luminosos nele cintilam.
São estrelas, planetas e outras coi-
sas mais, incontáveis, que formam
o universo, do qual somos partes
tão pe-queninas que nossa ferra-
menta medidora, ainda não desen-
volvida aqui na Terra, não conse-
gue aferir. Mas, para que possa-
mos fazer uma hipotética compa-
ração com aquilo que já conhece-
mos e temos noção: podemos dizer
que somos menores do que uma
gota de chuva que cai em todos oce-
anos, rios e lagos desse nosso pla-
neta; cada um daqueles pontos lu-
minosos que avistamos cin-tilan-
do no céu, são continuações de
nossas vidas que são imortais e
universal. Chegará o momento exa-
to em que teremos acesso a esse co-
nhecimento, o qual muito depen-
derá da nossa evolução e estarmos
preparados para absolve-la. "Na
casa de meu pai, existem muitas
moradas" como bem nos ensinou
Cristo, há mais de dois mil anos.

Nasci em 4 de julho de 1947,
sob o signo astrológico de Câncer,
aproximadamente, dois anos após
o final da Segunda Grande Guerra
Mundial, finda em 02/09/1945.
Portanto, num mo-mento do pós-
guerra em que todo o mundo luta-
va para vencer as consequências
proporcionadas por essa guerra.
Faltava alimentos, trabalho: os pa-

íses totalmente desolados
necessitavam se re-com-
por; a indústria e o comér-
cio recuperarem suas ati-
vidades necessárias para
girar a economia; os gover-
nos se reorganizarem para
administrar seus territóri-
os e atender as necessida-

des de seu povo, especialmente na
área social e econômica.

Os países diretamente envol-
vidos nessa guerra careciam recu-
perar seu território, suas in-dus-
trias, suas cidades destruídas, a
segurança de seu povo. Nascia a
tecnologia moderna que hoje já
passa para a era digital e ainda não
tão bem estruturada, que segue
adiante numa velocidade mais rá-
pida que o tempo (natural), que
entendo ser um colocar o pé no de-
grau mais alto, sem que ainda tenha-
mos pernas e sustentação para tal.

Acredito que esse pessoal do
meu tempo ainda vivos, assim
como eu, tivemos uma evolu-ção
onde a família, especialmente a do
lado materno (feminino), mais de-
senvolveu suas ativida-des além do
lar, pela necessidade de maior ren-
da financeira familiar. Daí serem
obrigadas a mais se distanciarem
das atividades do lar e dividindo-
as com seus consortes que, nem
sempre conse-guem manter o cus-
teio da casa. A lei natural que rege
o universo, não dá saltos maiores
que suas pernas. É comedida e
consciente. Quando escrevo o pre-
sente artigo, terça-feira, dia de
Marte, Simão apóstolo de Cristo,
pertencente ao signo de Áries, um
líder que usa a energia, a iniciati-
va, incentivando a decisão e a luta;
quarta-feira, dia de Marte, Judas
Tadeu apostolo de Cristo, per-ten-

cente ao signo de Touro, é o trans-
missor da obediência, da fecundi-
dade e da física; quinta-feira, dia
de Júpiter, Mateus, apóstolo de
Cristo, o divulgador da esquerda e
da direita, do movi-mento a vida,
da formação do intelecto assimi-
lando o que está ao seu redor; sex-
ta-feira, dia de Netuno, Felipe,
apóstolo de Cristo, o portador da
sensibilidade, da visão do amanhã,
da conserva-ção emocional do on-
tem, da representação da fé e da gra-
tidão; sábado, dia de Saturno, Tiago
Menor, apóstolo de Cristo, proporci-
onador da compreensão e assimila-
ção; determina as capaci-dades de
críticas e análises; confere a memó-
ria classificadora, a concentração
tornando a mente profunda e reta.

Considerando que também
nesta terça-feira em que escrevo o
presente artigo, Vênus e Marte es-
tão em conjunção (o que nos dá a
impressão de que ambos estão fun-
didos e por essa razão o estamos
vendo no céu à noite, como um só
planeta que nos parece um gigan-
tesco plane-ta) e, sabedor da nave
que dias atras, os chineses lança-
ram um foguete que colocaria um
satélite para orbitar o planeta Mar-
te em substituição ao mais antigo e
que não orbitava tão próximo de
Marte, passo aqui algumas infor-
mações sobre o referido planeta,
que encontrei na obra de Rama-

tis, "A vida no planeta Marte e os
discos voadores" que transporta o
leitor para o cotidiano da civiliza-
ção marciana, com suas cidades de
fantástica beleza, a arquitetura e
transportes, o encan-to transcen-
dental dos cenários desse mundo,
com um sistema avançado de go-
verno. Permite ao nosso curioso
olhar penetrar o interior da vida
em Marte, com seus usos e costu-
mes, educação e lazer, esportes e
estrutura social. Conduz-nos à in-
timidade dos lares marcianos, para
descobrir como se vestem e se ali-
mentam, como se relacionam, como
vivem enfim; como são a medicina e
as crenças, as flores e escolas, a ciên-
cia e as crianças, os livros, filmes, a
música. Descreve a energia motriz
de alto avanço que movimenta a
vida marciana, as naves espaciais
e viagens in-terplanetárias...

Não vou me alongar, o espaço
é curto, mas para aqueles que gos-
tam de ler e conhecer coisas ocul-
tas a nossa visão e sensação física,
é uma das obras de Ramatis reco-
mentadas para quem é em prol da
vida de todos os seres e, em especi-
al de nós humanos.

Agora sua alma está lúcida
para dizer o que precisa ser dito e
se fazer entender, não dei-xando
lugares para dúvidas. Aproveite
esta oportunidade colocando tudo
em pratos limpos e exe-cute sua
missão. Ainda muito temos para
aprender e é lá do passado que nos
virão as fontes ne-cessárias.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e   Agente Fis-
cal de Rendas do Gover-
no do   Estado de São Pau-
lo, aposentado, e-mail
audusconsultoria@gmail.com

Pedro Aguiar

Em dezembro de
2020, no limiar do seu se-
gundo mandato à frente
da Prefeitura de São Pe-
dro, Helinho Zanatta inau-
gurava diversas obras no
município. Entre elas, no
dia 30, a revitalização do
Centro de Convenções, a
última das 12 expressivas obras nas
áreas de educação, saúde, saneamen-
to, infraestrutura, mobilidade, espor-
tes e lazer entregues naquele mês à
população são-pedrense. Somente
nelas, mais de R$ 65 milhões em
investimentos, em parte com re-
cursos próprios.  Minutos antes
do início do evento, enquanto con-
versava com alguns convidados so-
bre a grande evolução que São Pedro
tinha experimentado na administra-
ção Helinho Zanatta, chegou até
mim a Clarissa Quiararia, Secretá-
ria de Turismo. Ela coordenava a sole-
nidade e perguntou se eu homenage-
aria o Prefeito, em tom de des-
pedidas e agradecimento, em
nome dos servidores municipais.

De pronto, e intuitivamente,
aceitei. Afinal, após trabalhar ao
lado do Helinho nos últimos qua-
tro anos como Secretário de Gover-
no, eu teria muito que dizer. Além
do que, falar em público, mesmo
de improviso, nunca tenha causa-
do qualquer temor a mim, habitu-
ado que estava, em razão das mi-
nhas atividades profissionais. Em-
bora, eu sempre preferisse me
preparar com o devido tempo e
redigir meus próprios discursos,
por mais singelos que fossem.

De imediato, comecei a formu-
lar na minha cabeça a linha do dis-
curso. E, como raramente aconte-
cia comigo em idênticas situações,
confesso, me preocupei com o mo-
mento de subir ao palco. A soleni-
dade, relativamente simples - mar-
ca registrada dos eventos da era
Helinho -, rapidamente transcor-
ria, contrariamente à velocidade da
minha mente para resumir, cirur-

gicamente, um volu-
me enorme de infor-
mações sobre o Prefei-
to num curto espaço de
tempo. Confesso, cheguei
a pensar por um ins-
tante se deveria ter
aceitado o convite.
Mas, claro que sim!
Estava honrado por
isso e, de imediato,

dissipei esse infeliz pensamento.
Anunciam o meu nome. Cum-

primentei os componentes da mesa
e a platéia. Com sinceridade, fui
direto ao ponto: externei publi-
camente a dificuldade de resu-
mir em poucas palavras atribu-
tos da personalidade e da vida
pública de Helinho Zanatta. Com
essa atitude, fez-se a luz e tudo fi-
cou mais fácil daí em diante.

Em síntese, concentrei-me em
dizer que, em mais de 35 anos de
vida profissional, trabalhando com
reconhecidos líderes, duas pessoas
me deixaram marcas positivas pelo
exemplo de profissionalismo e dedi-
cação às suas causas. Na iniciativa
privada, Claudio Vaz (presidente do
Sindipeças - Sindicato Nacional da
Indústria de Autopeças e depois do
CIESP - Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo) e na área pú-
blica, Hélio Zanatta. Ambos pela in-
teligência e inconteste liderança. He-
linho, ainda, pela simplicidade no
trabalho diário, perspicácia ao an-
tever cenários mais complexos e ra-
pidez na tomada de decisão ante os
contínuos desafios impostos à ges-
tão municipal.  Na sequência, enu-
merei uma série de atributos positi-
vos amplamente conhecidos e reco-
nhecidos do Ex-Prefeito, teci elogios
ao seu bem-sucedido modelo de ges-
tão e agradeci pela oportunidade e
pelo aprendizado nos quatro anos
que lá fiquei. Foi, relativamente, um
curto período de tempo, mas intenso
e suficiente a mim, que passei deze-
nas de anos trabalhando na iniciativa
privada, para despertar o meu entusias-
mo pela causa de servir à população. E
tudo isso devo ao Helinho, pelo seu

eficaz modo de conduzir as ativida-
des inerentes ao cargo e na atenção
dedicada ao bem-estar coletivo.

Seguramente, os meus colegas
servidores municipais de então en-
dossaram as minhas palavras. Afi-
nal, Helinho sempre foi admirado
e respeitado pelos nossos servido-
res e por expressiva maioria dos ci-
dadãos são-pedrenses. Um líder na
verdadeira acepção do termo.

Uma liderança destacada pela
postura sempre amigável e simpáti-
ca no trato das pessoas sem perder a
firmeza e a autoridade que a posição
exige. Em âmbito interno, envolveu-
se e comprometeu-se com aquilo que
deveria ser feito, determinou objeti-
vos de curto, médio e longo prazos,
distribuiu tarefas, orientou no que
fosse necessário, motivou e deu "fee-
dbacks" valiosos para os membros
da equipe. Mais que isso, ressaltou
em nosso dia-a-dia a importância do
trabalho efetivo no presente sem per-
der a visão de futuro.

E uma característica marcan-
te de sua personalidade, não posso
aqui olvidar: primeiramente, sem-
pre soube ouvir as pessoas em seus
pleitos, para então de imediato pon-
derar e ser ouvido. Também nesse
particular, sempre ganhou a admi-
ração e o respeito das pessoas,
servidores, munícipes e autori-
dades de diversos matizes que
se reuniam com ele.

Diria até que Helinho Zanatta
superou a liderança tradicional, mais
conhecida por nós, para atingir a cha-
mada liderança carismática, um tra-
ço mais avançado da liderança, em
que os líderes dão conta das ativida-

des inerentes ao cargo ou função e o
fazem sem que seu poder se confun-
da com autoritarismo ou arrogância,
valendo-se mais pela força dos exem-
plos do que pela força das palavras.

Ainda, alinhado a outro atri-
buto da liderança carismática, He-
linho mostrou sua maestria: a con-
tínua presença da empatia - que não
é somente se colocar no lugar do
outro, como diz o senso comum -,
mas entender, de fato, as suas difi-
culdades, as suas expectativas e
avaliar e acatar - se procedentes -
sugestões para a resolução de um
problema. Assim, como resultado,
obtém-se harmonia e cooperação,
levando à priorização das questões
de interesse coletivo, principal ob-
jetivo de um gestor público.

Helinho sempre foi movido pela
prática da confiança recíproca. Com
seu perfil mais humilde e humano,
transmitiu-nos sempre a seguran-
ça necessária para que cada um, de
"per se", entendesse que ele faria o
melhor para o bem de todos. Pron-
to. Estava criada a via de dupla mão,
com a descoberta pelo líder de que
ele também poderia contar com a
responsabilidade e o empenho de
cada um de nós a bem do sucesso
da administração, consequentemen-
te, em benefício da população.

Voltando às minhas palavras
de despedida, desejei ao Ex-Prefeito
Helinho Zanatta muito sucesso em
sua continuada missão de servir às
pessoas, com garra e determinação.
E finalizei: "Muito obrigado por
tudo. Que os seus sonhos na vida
pública transformem-se em realida-
de. Feliz o município que puder con-
tar com a sua liderança", e meio que
profetizei: "Embora acredite que,
depois das bem-sucedidas experiên-
cias em Charqueada e São Pedro,
você mereça alçar vôos mais altos".

Pedro Aguiar, profissio-
nal de relações públicas,
marketing e jornalista,
foi Secretário de Gover-
no da Prefeitura de São
Pedro - 2017/2020.
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to, tendo sido obrigado a
sair do Rio por sua indis-
posição política com os ja-
cobinos no poder com suas
opiniões republicanas exal-
tadas ou sectárias. Colo-
cando em prática seus ve-
lhos hábitos de folião cari-
oca e animado por seus

amigos, decidiu furtar a recheada
carteira de um rico fazendeiro lo-
cal para que todos rissem de seu
embaraço ao perceber que fora rou-
bado. A reação da vítima, no en-
tanto, fugiu totalmente dos hábi-
tos carnavalescos do poeta. E as-
sim o irado fazendeiro, que o acu-
sou de "ladrão" em alta voz, mes-
mo depois de ouvir as explicações
de Bilac e este ter devolvido a car-
teira, deu-se um episódio de con-
fronto físico com o desdobramen-
to em desafio para um duelo e ame-
aças de linchamento contra o poe-

ta; por fim, Bilac, foi "convidado"
a deixar a cidade.

A figura do Zé Pereira (José
Nogueira de Azevedo Paredes),
batendo o tambor, convidada o
povo para dançar ou pular à
vontade. Mais tarde, surgiram
daí os Cordões Carnavalescos,
sendo o primeiro o "Flor de São
Lourenço", e finalmente as "Es-
colas de Samba", sendo a pri-
meira a "Estácio". A primeira
música carnavalesca foi composta
por Chiquinha Gonzaga para o
"Cordão Rosa de Ouro": "O abre
alas que eu quero passar"

Em toda a cidade do Rio de
Janeiro ouviam-se os grupos de "zé-
pereira" zabumbar seus sons estri-
dentes. E na época, além das diver-
sas fantasias, cabeças de papelão
que encobria o corpo inteiro do fo-
lião e homens vestidos de mulhe-
res (até com espartilhos, que esma-
gavam suas gorduras) e   mulhe-
res vestidas de homem, usando
máscaras, cartolas e botinas.  Nu-
dismo completo não se via, come-
çaram quando apareceram as
Grandes Sociedades, mas as pros-
titutas encantavam aos homens
com suas rendas finas, transparen-
tes, que mostravam seus corpos
nus, irreverentemente. As encan-
tadoras moças de família também
saiam, sem que os pais soubessem,
com máscaras de todo tipo e até
seminuas. E por que não? ́ Carna-
val, é a festa do povo.

Dizem que o Carnaval vai aca-
bar, porquanto a festa carioca é
acusada de ter-se transformada em
espetáculo que só pode ser desfru-
tada por quem possa pagar o alto
preço do ingresso no Sambódromo,
no Rio de Janeiro. A grande festa
baiana do eixo Bahia-Olinda só
os que podem pagar pode brin-
car nas áreas nobres próximas
os trios elétricos, ou mesmo em
cima deles tornando-o um es-
petáculo televisivo. Em São
Paulo, também o fato de ser apon-
tado como uma "festa artificial"
acompanha as duas outras festas
do povo. E para completar esse qua-
dro, o Brasil de hoje está proibido
devido a pandemia dos vírus, fazer a
festa do povo em grupo. O negócio é
ligar a TV e brincar sozinho, ou em
família, mas não ruidosamente,
senão o vizinho vai reclamar, que o
"Zé Pereira" pode acordar.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente de
Direito Constitucional e
Teoria Geral do Estado e
Ciência Política, e de
História,  doutor em
Educação, mestre em
Filosofia (Unicamp).

José Renato Nalini

Por lecionar desde 1969,
em inúme-ras institui-
ções de ensino, sempre
soube que alguns alu-
nos contratavam cole-
gas mais estudiosos
para a elaboração de
seus trabalhos. Nunca
apurei responsabilida-
des. Apenas elogiava em
sala de aula o autor do trabalho.
Além de aprimorar sua formação,
ainda ganhava com isso.

Tinha consciência de que esse
é um comércio próspero. A volú-
pia na exigência de TCC – Traba-
lho de Conclusão de Curso, a mul-
tiplicação dos cursos de pós-gra-
duação em sentido lato e em sen-
tido estrito criaram promissora bo-
lha.  Bom saber que isso não ocor-
re só no Brasil. A reportagem “Boas
Práticas” da revista Pesquisa-
Fapesp de dezembro noticia que as
“fábricas de ensaio” podem se tor-
nar ilegais no Reino Unido. São
sites da internet que, mediante

paga, produzem traba-
lhos para estudantes in-
capazes ou negligentes. O
subsecretário de Estado
para Aprendizagem e Com-
petências, órgão do Depar-
tamento de Educação do
Reino Unido, Alex Bur-
ghart, considera antiéticas
tais empresas. Elas depre-
ciam o esforço realizado
pela maioria dos alunos

e ainda lucram com isso.
Não é fácil apurar a ocorrên-

cia. Com o desenvolvimento do
mundo digital e das tecnologias
da informação e comunicação,
houve um apuro na organização
dessas “usinas de produção uni-
versitária”. Elas garantem traba-
lhos bem escritos e imunes aos
softwares antiplágio.

A Inglaterra tentou coibir esse
expediente que prestigia a mentira.
Atribuir a um aluno uma obra que
ele apenas “comprou”. Realizou su-
pervisão remota das provas online,
contrataram sérvios de empresas
especializadas em monitorar estu-
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A que ponto chegamos!

dantes durante as provas, bloque-
ando seus navegadores da inter-
net e vigiando-os pelas câmeras de
seus notebooks.

Só que a ocasião gera oportuni-
dades. O outro lado também se apa-
relhou. A Agência de Garantia de
Qualidade para a Educação Superi-
or – (parênteses: por que o Brasil não
cria uma, já que os sistemas estatais
falham, sofrem contingências, defec-
ções e a política estatal para a for-
mação universitária se move se-
gundo um catavento?), órgão fis-
calizador das Universidades do
Reino Unido, contabilizou 932 fá-
bricas de ensaio em operação neste
ano, quando em 2018 eram 638.

A mídia espontânea também
ajudou. O jornal Financial Times
apurou que um trabalho de histó-
ria de mil palavras, para a gradua-

ção, sai por cento e vinte e quatro
libras, cerca de mil reais e fica pron-
to em uma semana. Já para uma
dissertação de mestrado com quin-
ze mil palavras, bem sintética di-
ante da nossa praxe de exagerar
no volume, cobra-se quatro mil li-
bras, ou trinta mil reais. Só que a
encomenda precisa ser feita com
dois meses de antecedência.

Como o tiro pode também sair
pela culatra, já houve casos de si-
tes que chantagearam os alunos,
ameaçando denunciá-los à Univer-
sidade e aos professores, em virtu-
de de atraso de pagamento.

A fraude tem muito mais do
que cinquenta tonalidades. Há
serviços disponíveis que tangenci-
am a ética. Em que padrão se en-
quadram? Mentoria personaliza-
da ou “cola” comprada? São os
aplicativos que hoje proliferam,
como os das empresas Chegg e
Course Hero, da California. Elas
vendem assinaturas mensais de dez
a vinte dólares, que fornece aos estu-
dantes acesso a soluções de milhões
de questões de provas e de livros di-

dáticos armazenados em seus bancos
de dados, além de oferecer suportes
para as tarefas solicitadas pelos pro-
fessores, o antigo “dever de casa”. A
vantagem é que o assinante pode
pedir ajuda para resolver proble-
mas a especialistas em todas as
áreas do conhecimento.

A Chegg mobiliza uma rede de
setenta mil profissionais freelancers
sediados na Índia. Dividem-se em tur-
nos, tornando o serviço online dispo-
nível ininterruptamente. Fornecem o
resultado e a resolução de questões
apresentadas pelos assinantes em me-
nos de quinze minutos. Tempo mais
do que suficiente para fraudar pro-
vas aplicadas remotamente.

Essa empresa conta com qua-
se cinco milhões de assinantes e
teve receitas de duzentos milhões
de dólares no último trimestre.
Para Karen Symms Gallagher, es-
pecialista em educação, “a trapa-
ça agora é terceirizada internacio-
nalmente, envolve empresas de
bilhões de dólares e é impulsio-
nada por capitalistas de risco e
investidores de Wall Street.

Como tudo o que se faz no Pri-
meiro Mundo, cedo ou tarde che-
ga ao Brasil, aguardemos que essa
expertise não nos surpreenda. Mo-
tivo para que o MEC reveja seus
critérios de avaliação. Por que não
focar mais a extensão, do que o
exibicionismo de erudição, calcada
em capacidade mnemônica, a for-
çar o menos dotado de memória a
contratar quem faça para ele tra-
balhos que, em sua imensa maio-
ria, de pouco servem para trans-
formar a convivência em algo mais
fecundo e fraterno?

Criatividade condiz muito
mais com algo prático do que a ela-
boração de trabalhos doutrinári-
os que costumam seguir a Lei de
Lavoisier, adaptada ao Brasil:
nada se cria, tudo se copia.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente da
Pós-graduação da Uninove,
presidente da Academia
Paulista de Letras (APL); foi pre-
sidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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São Pedro completa 141 anos com
festival de jaracatiá e shows musicais
Programação comemorativa acontece na Praça Gustavo Teixeira, de 18 a 22 de fevereiro

No dia 22 de fevereiro, São
Pedro chega aos 141 anos de fun-
dação. Para comemorar o aniver-
sário da Estância Turística, a Pre-
feitura preparou programação di-
versificada, com atividades total-
mente gratuitas, entre os dias 18 e
22 de fevereiro. No cronograma
estão Festival de Jaracatiá, food
trucks, plantio de árvores, turismo
guiado e apresentações musicais e
de teatro, seguindo todos os proto-
colos sanitários recomendados
pela OMS (Organização Mundial
da Saúde) para conter o avanço da
pandemia da Covid-19. A progra-
mação completa está disponível no
site da prefeitura
(www.saopedro.sp.gov.br).

Árvore-símbolo de São Pedro,
o jaracatiá é um fruto nativo da
Mata Atlântica, cítrico, amarelo e
de formato alongado, visualmente
semelhante ao mamão papaya. No
festival, que acontece neste ano em
uma cozinha caipira montada no
Largo da Matriz, o fruto aparece
no tradicional doce de compota e
também como ingrediente princi-
pal de outras experiências gastro-
nômicas. A cozinha fica sob respon-
sabilidade das irmãs Ana Maria e
Maria Eli, do "Duas Irmãs".

O jaracatiá é, ainda, o mote do
livro de receitas Sítio Coloninha I -
As Riquezas do Jaracatiá e do Cam-
po, que será lançado oficialmente no
dia 22. A obra é de autoria da em-
presária e culinarista são-pe-
drense Adriana Gomes Veroneze e
foi organizada pela da chef de cozinha
Ludmilla Fonseca. O livro foi produzi-
do com recursos da Lei Aldir Blanc e
em parceria com culinaristas da cidade
e com a EMEB "Iracy Bertochi".

MAIS - Também na Praça
Gustavo Teixeira, de 18 a 22 deste
mês, tem megafestival de foodtru-
cks, a partir das 17h, com música
ao vivo. Entre as atrações estão
Sheba e Banda e Moacir & Moises,
Petesix e Bring It Down Blues, SOS
Mondo e Lucas e Karina, Samba
D´Aninha e Kaline Volpato e Gari-
el Allan e Banda.  Durante estes

Aniversário da cidade será marcado pelo lançamento do livro de receitas Sítio Coloninha I - As Riquezas do Jaracatiá e do Campo,
produzido com recursos da Lei Aldir Blanc e em parceria com culinaristas da cidade e com a EMEB "Iracy Bertochi"

dias ocorrem, ainda, atividades re-
creativas para o público infantil,
como oficinas artísticas e vivências com
esportes de aventura. Algumas das
oficinas são pintando com palitos, bo-
necos de lã e carimbos com folhas.
Quanto aos esportes, as crianças
poderão ter contato com a prática
do rapel, escalada e slackline, além
de passeio de quadriciclo.

"São Pedro chega aos 141 anos
com muita vivacidade. Nossa cida-
de está se desenvolvendo a passos
largos e não podemos deixar de
celebrar. Pensamos, então, para
evitarmos aglomerações por conta
da Covid-19, em atividades para

toda a família e em locais abertos,
para que a população possa apro-
veitar da melhor maneira e de for-
ma sadia ", comentou o prefeito de
São Pedro, Thiago Silva.

ATO CÍVICO - Na exata data
em que São Pedro completa 141
anos, acontece no hospital São Lu-
cas (a Santa Casa de São Pedro),
ato cívico, com as inaugurações da
nova fachada da unidade de saú-
de, do laboratório e da reforma da
UPA, além de telão de LED para
exibição de um vídeo celebrativo e
de outro com informações so-
bre o laboratório médico, que
está com novidades nos exames.

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

APT. CENTRAL: 3  dorm. (1 suíte com armá-
rio e ar cond.), w.c. social, sala, cozinha com
armários, roupeiro, área de serviço. (1º andar,
sem garagem) R$ 250.000,0 - (G/C)

CASA JD. PORANGABA: 2 dorm. (1 suí-
te), w.c. social, sala  para 2 ambientes com
varanda e sacada, cozinha, garagem (2),
e quintal. R$ 370.000.00 (M/S)

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente
casa térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. soci-
al, sala para 2 ambientes, escritório, varanda,
cozinha planejada, área de serviço, quarto e
banheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 des-
cobertas, área gourmet, aquecimento solar,
ótimo acabamento. R$ 830.000,00 (C/F).

CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,  sala
TV com pergolado,  sala de jantar com varan-
da e vista panorâmica, cozinha planejada e
barzinho, abrigo. Parte Inferior: Área gramada
e piscina, amplo salão com cozinha, banhei-
ro, quarto de despejo e lavanderia.  Acaba-
mento de primeira - R$ 780.000,00 (V.Z.).

CASA JD. PORANGABA:  Parte térrea: abri-
go, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 su-
íte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quin-
tal grande. R$ 300.000,00 (K.S).

CASA JD.PORANGABA:  Parte térrea, 3
dorm.( 1 suíte), sacadas, w.c. social, sala de
jantar, sala de tv, cozinha grande, varanda,
abrigo(2). Parte Inferior: 1 quarto,  banheiro,
sala, cozinha grande, lavanderia, varanda, quar-
to de despejo, área com churrasqueira , quin-
tal grande. R$ 650.000,00 (R.O)

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local, 3
frentes - R$ 2.300.000,00 (B)

Terreno Jd. California  -   274 m2 - R$
110.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes:
R$ 310.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) -
R$ 210.000,00 (W.R)
Terreno prox. ao centro: 400 m2 - R$
170.000,00 (JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
500.000,00 (J.S)
Terrenos prox. ao centro: 250 m2 - R$
120.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba: 284m2, declive,
vista para lago. R$ 110.000,00 (AS)

CHÁCARAS   PRONTAS

CHÁCARA LIMOEIRO: Área plana de
5.000 m2, cercada, casa simples com 3
dorm.,2 banheiros, varandas, poço e fos-
sa. R$ 350.000,00 (M).

LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte),
todos com armários embutidos, w. c. soci-
al, lavabo, sala de estar com lareira, sala de
jantar, cozinha com armários, varandas em
L, piscina, quiosque com churrasqueira, play
ground, campo de futebol, canil, horta,  casa
para caseiro e quarto de ferramentas. R$
795.000,00 (V.)

CHACARA FDOS PARA RIO PIRACICA-
BA: 7.000m2, casa avarandada com 2
dorm. (1 suíte), w.c. social, sala para 2
ambientes, cozinha americana, fogão à
lenha, forno e churrasqueira, área para
churrasco, quarto de ferramenta +quarto
e banheiro externo, pomar, galinheiro
(com galinhas), acesso para Rio Piraci-
caba, com local para estacionar carros
e barcos. R$ 380.000,00

OUTRAS OPÇÕES CONSULTE NOSSO
SITE: WWW.CELIOIMOVEIS.COM.BR
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Place Consultoria Estratégica
atenderá os novos segmentos

A empresa, que já mantém
uma operação em marketing di-
gital - Place Consultoria Digital
-, acaba de estabelecer parceria
com a Nome no Azul, especi-
alizada em recuperação de cré-
ditos tributários, parcelamento
de impostos federais e assesso-
ria na recuperação de crédito e
exclusão de apontamentos de
empresas e pessoas físicas jun-
to aos órgãos de proteção ao
crédito e de restrição no BACEN
- Banco Central do Brasil.

Fundada em 2007, com
foco específico na assessoria e
consultoria em comunicação e
marketing, a PLACE Comunica-
ção Estratégica muda de nome
para atender demandas mais
emergentes de outros segmen-
tos, especialmente por meio de
parcerias com outras empresas,
e passa a se chamar PLACE
Consultoria Estratégica.

Para Pedro Aguiar, propri-
etário da empresa, que é profis-
sional de relações públicas e jor-
nalista, além de especialista em
marketing institucional, de pro-
dutos e serviços, foi preciso ino-
var para abrir os horizontes da
empresa. "Desde o fim do ano
passado, comecei a ser procu-
rado por outras empresas para
promover negócios em parceria
e o posicionamento anterior de
negócios inibia, de alguma for-
ma, inclusive no aspecto de di-
vulgação, a incorporação e o de-
senvolvimento de outras ativi-
dades para além de comunica-
ção e marketing. Assim, agora,
numa assinatura complementar
ao nome-fantasia da empresa, uti-
lizo o rol de expertises: comunica-
ção, marketing, negócios e solu-
ções", explica o executivo.

O novo posicionamento da
marca fica bem mais abrangen-
te pela simples substituição do
"C" de Comunicação pelo "C" de
Consultoria. O executivo apro-
veita para esclarecer a origem
da palavra PLACE, à época da

criação da empresa: "Ao contrá-
rio do que se possa pensar, a
escolha do nome deu-se menos
pelo significado do termo em
inglês (lugar, ranking, posição etc.,
a depender do contexto), mais em
razão da obviedade ou de uma fe-
liz coincidência: as iniciais de
meu nome de batismo (Pedro Luis
de Aguiar), com o acréscimo das
iniciais do foco do negócio, Co-
municação Estratégica".

A PLACE Consultoria Estra-
tégica permanece com a oferta de

serviços em comunicação e marke-
ting, contando inclusive com ou-
tra empresa agregada - a PLACE
Consultoria Digital, sediada em
Tatuí, com foco em marketing di-
gital. E já está com uma parceria
estabelecida com a NOME NO
AZUL, que atua na  recuperação
de créditos tributários e também é
especializada no auxílio aos seus
clientes - empresas e pessoas físi-
cas - para o parcelamentos diferen-
ciados de impostos federais, além
de outras atividades relacionadas.

Pedro Luis de Aguiar, proprietário da Place Consultoria Estratégica
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#MeuPédeJaracatiá

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é
uma iniciativa da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que
está achando ou dê sugestões através do Ins-
tagram @meioambientesaopedro ou e-mail:
meioambiente@saopedro.sp.gov.br

VVVVVALORIZAÇÃOALORIZAÇÃOALORIZAÇÃOALORIZAÇÃOALORIZAÇÃO

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"

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Batata aguada
José Palma

Sol a pino, fazendo arder a terra
que reclama a longa ausência das
chuvas que irrigam o solo das la-
vouras que fazem brotar a vida.

Garganta seca, corpo cansa-
do e pés doloridos pela difícil mis-
são de buscar os muitos quilôme-
tros que ainda restam para cum-
prir a jornada do dia, nosso co-
nhecido peregrino percebe a pro-
ximidade do oásis e prossegue sua
jornada.

Uma paisagem familiar, no-
mes e rostos conhecidos, os mes-
mos personagens de uma rotina
que se repete pela quarta vez.

Tudo igual, mas muito dife-
rente!

A prática valida a crença:
cada caminho é um caminho.

Não se pisa duas vezes o mes-
mo lugar; não se vive duas vezes
o mesmo segundo.

Sempre que nosso querido
Zico pisa este solo deixando suas
pegadas, reescreve uma nova ver-
são de si mesmo.

Ao final da descida, virando
a direita, depois da pequena ca-
pela, ele já projetava em sua men-
te como seria o reencontro com o
casal de agricultores italianos,
seu Ângelo e dona Anunciata co-
nhecida como vó Tata, que toca-
vam uma pequena lavoura de
batatas.

De longe o grande Zico avis-
tou seu Ângelo sozinho e gritou:

__ Viva seu Ângelo, a vó
Tata está boa?

Muito longe e ignorando as
sutilezas auditivas; com os tím-
panos sepultados pelos muitos
janeiros, seu Ângelo entendeu
que a pergunta era para saber se
a batata estava boa. Tirou de lado
o velho chapéu de palha e com
um surrado lenço branco secou
o suor. Descansou as mãos na
enxada e tomando posse da ale-
gria de rever o velho amigo e pe-
regrino que retornara ao cami-
nho, desenhou uma resposta com
as tintas que lhe chegaram:

__ Está um pouco aguada,
mas dá para comer.

Bebel diz que a Apeoesp irá lançar campanha salarial para con-
seguir o reajuste, que é a forma correta de valorizar o professor

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Esta-
do 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 reper-
cussão geral para todos os profes-
sore. O anúncio desta medida foi
feita pela presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT), no início da noite desta
quinta-feira, 10 de fevereiro, du-
rante audiência pública online, pro-
movida pela Assembleia Legislati-
va de São Paulo por iniciativa do
seu mandato, com o tema: "Não
ao desmonte da carreira, subsí-
dio jamais!", que reuniu diver-
sos 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 Pro-
fessora Bebel também criti-
cou o governador João Doria
por ter anunciado aumento
de 20% nos salários dos ser-
vidores das áreas da educa-
ção e saúde pública, e de 10%
para os demais, incluindo  os
professores. "O governador
tem tanto ódio dos professo-
res que até no anúncio de re-
ajuste ele deixou os professo-
res de fora, para poder que-
brar com a categoria", afir-

ma a presidente da Apeoesp.
Bebel também falou que o go-

vernador quer "acabar com a car-
reira" dos professores estaduais e
diz que o piso salarial "não deve
ser pago com abonos e gratifica-
ções", como propõe o governo do
Estado. "Nós fomos aprovados em
concurso público e temos que ser
respeitados", defende.

Durante a audiência públi-
ca, a deputada Professora Be-
bel voltou a criticar duramente
o governador, dizendo que ele
não está propondo nova carrei-
ra "coisa nenhuma". "Ele quer
desmontar o magistério e trans-
formar a forma de remunera-
ção em subsídio. O governador
está propondo que para ter pro-
gressões salariais os professo-
res passariam a integrar o regi-
me de remuneração por subsí-
dio, excluindo a incorporação
de gratificações, bônus ou prê-
mios atualmente existentes.
Para receber os aumentos, os
servidores terão de passar por
provas a cada dois anos. Subsí-
dio é para quem tem cargo eletivo,
não para quem passou em concur-
so 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 pro-
fessores", diz, criticando a pro-
posta do governador de aumen-
to salarial condicionado ao de-
sempenho dos servidores.

O Jaracatiá foiO Jaracatiá foiO Jaracatiá foiO Jaracatiá foiO Jaracatiá foi
espectador dasespectador dasespectador dasespectador dasespectador das
descobertas emdescobertas emdescobertas emdescobertas emdescobertas em
nosso territórionosso territórionosso territórionosso territórionosso território

Aline Lima

Você já parou para pen-
sar em toda a história da
nossa cidade? São Pedro tem
uma bagagem que nos emo-
ciona: as belas paisagens,
nossos parques homenage-
ando figuras são-pedrenses
importantes, o bordado reco-
nhecido nacionalmente... Ah
São Pedro, que orgulho ser
fruto da sua terra!

Falando em fruto, hoje
exaltaremos nosso Jaracatiá,
o Tesouro da Mata Atlânti-
ca! O pé de Jaracatiá é uma
árvore nativa do nosso país e
é conhecida e lembrada pela
sua semelhança com o ma-
mão. Presente em abundân-
cia na Mata Atlântica se de-
senvolve com vigor em solos
férteis, chegando a vinte me-
tros de altura, e seu caule,
com espinhos, bate até dois
metros de diâmetro. Sua be-
leza está nas folhagens verde
intenso, com um fruto ama-
relo alaranjado, assemelhan-
do-se aos papaias.

Na Serra do Itaqueri,
encontrávamos inúmeras
árvores, com nossas ricas
terras repletas de água, o
Jaracatiá foi espectador
das descobertas em nosso
território, vendo a Trilha
do Picadão ser consolida-
da e o pouso dos tropeiros,
de onde nasceu São Pedro
no século XIX.

Você sabia que ele era
usado pelos indígenas como
medicamento contra vermí-
fugo e fortificante? Os imi-
grantes italianos, trazidos
para trabalhar nas lavouras
de café, levaram à Europa o
consumo do nosso fruto. Te
disse... É muita história para
contar!

Entretanto, comê-lo in
natura talvez não seja uma
boa ideia, pois provoca irri-
tação no estômago e queima-
duras nos lábios, devido o lá-
tex contido nas propriedades
da fruta, mas isso não  impede
de nos deliciarmos com a fruta.
Em nossa cidade, temos as fei-
ras e estabelecimentos que
preparam doces com jaraca-
tiá; recomenda-se colher o
fruto e deixá-lo uma semana,
eliminando o efeito cáustico,
ou então, cozinhar para fa-
zer doces e compotas.

O Jaracatiá também é
benéfico para nossos cabelos,
o shampoo é capaz de redu-
zir caspa; é uma fonte de vi-
taminas A e C, ótima para
combater resfriados e gri-
pes; reduz colesterol e abai-

xa os  níveis  de açúcar.
Quem diria que uma peque-
na fruta pode nos trazer
tantas coisas boas, hein?

Porém, devido a esses be-
nefícios, infelizmente tivemos
o desmatamento dessa espé-
cie ao longo dos anos, e hoje
não temos a árvore em
toda sua abundância em
seu habitat natural. Mas
vamos mudar isso! E já co-
meçamos...

Em comemoração aos
141 anos da nossa cidade, no
próximo dia 22, a Coordena-
doria de Meio Ambiente, em
parceria com a Secretaria de
Educação, trouxe a história
de São Pedro e o plantio de
mudas nas escolas munici-
pais. Firmamos a divulgação
da narrativa ambiental,
mencionando a importância
das árvores, mas expondo às
crianças nosso apego a essa
árvore em específico.

Continuaremos o plantio
com as crianças ainda nessa
semana, mas já sentimos a
sensibilização dos peque-
nos... "Vocês já plantaram
árvores? Sim(!!!) Vocês já co-
meram o doce? Sim, meus pa-
pais fazem(!!!)". Esse envol-
vimento é gratificante, plan-
tar a sementinha (nesse caso
a muda) no coração dos
alunos é ter a certeza de
que em alguns anos eles
passarão pelas escolas e
falarão: EU plantei esse pé
de jaracatiá e EU fiz a mi-
nha parte ao deixar a his-
tória da minha cidade viva!

Não pararemos por aí,
ainda temos mudas a se-
rem plantadas. Parques e
praças as  receberão,  e
queremos sua partic ipa-
ção. Acompanhe-nos nas
redes sociais para saber
os  locais  e  datas .  Caso
você já tenha começado
s u a  c o n t r i b uição, poste
uma foto da sua árvore,
marcando #MeuPédeJara-
catiá e o @meioambiente-
saopedro.  Reiteramos o
amor  p o r  S ã o  P e d r o ,  e
p a r a b e n i z a m o s  o  a n i -
versário da nossa cidade!

Aline Lima é colabo-
radora técnica da Co-
ordenadoria de Meio
Ambiente.
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Avança Saúde São Pedro realizou
8.465 exames no mês de janeiro
Todas as unidades de saúde do município realizam coleta de exames e agendamento de cirurgia

Fotos: Daniella Oliveira

Acordar de madrugada e en-
frentar longas filas para fazer exa-
me médico virou coisa do passado
na vida do motorista Marcelo
Eduardo de Oliveira, de 53 anos.
Graças ao Programa Avança Saú-
de São Pedro, lançado recentemen-
te pela Prefeitura, agora ele e todos
os demais pacientes da rede muni-
cipal de saúde realizam diversos
procedimentos na unidade de saú-
de mais próxima da própria resi-
dência. Além da agilidade no aten-
dimento, o usuário recebe na hora
uma carteirinha com o número do
protocolo e uma senha para acom-
panhar o resultado pelo próprio
celular. No último mês, municí-
pio realizou 8.465 exames.

Morador há 23 anos do bair-
ro Nova São Pedro 2, o motorista
explicou que desde que sofreu um
infarto realiza exames de rotina
com frequência. "A gente tinha que
ir ao laboratório da Santa Casa
antes das seis horas da manhã e
ficar horas esperando ser chama-
do. Agora, tudo mudou para me-
lhor. O atendimento é excelente e
não demora mais de 15 minutos",
contou Oliveira, que é atendido na
UBS (Unidade Básica de Saúde)
Nova São Pedro. "Além da rapidez,
agora ainda temos a tecnologia a
nosso favor", destacou.

Para aposentada Eliana Mar-
ques, de 63 anos, a praticidade e a
rapidez fazem toda a diferença

quando o assunto é saúde. "Colher
os exames aqui na própria unida-
de já é um grande avanço, mas
acompanhar os resultados pelo pró-
prio celular com certeza vai tornar
o processo ainda mais rápido. A
Saúde de São Pedro está com nota
10", declarou Eliana.

Segundo a enfermeira e co-
ordenadora da UBS Nova São
Pedro Aline Temporim, o pro-
cesso é prático. "Fazemos a co-
leta e o paciente já recebe a car-
teirinha com todas as orienta-
ções sobre o protocolo e senha
para acompanhar o resultado.
Aliás, se precisar imprimir e só
comparecer ao posto e fazemos",
disse. Ela também explicou que

cada unidade faz sua agenda.
"Aqui a coleta de exames acon-
tece de segunda, quarta, quinta
e sexta-feira, das 7h às 8h, sem-
pre como horário marcado".

AVANÇA SAÚDE - O Avan-
ça Saúde São Pedro veio mesmo
para acabar com as longas esperas
por exames e cirurgias na rede mu-
nicipal de saúde. Nos últimos me-
ses, todas as unidades de saúde da
cidade passaram a contar com equi-
pes capacitadas e a infraestrutura
necessária para coletar exames
como hemograma, urina, glice-
mia, sódio, potássio, uréia creati-
nina e outros mais complexos.

De acordo com a secretária de
Saúde, Carolina Figueiredo, so-

mente no mês de janeiro, dos 8.465
exames realizados pelo município,
1.033 foram na UBS Nova São Pe-
dro, 1.044 na UBS do Dorothea,
2.762 na Umis (Unidade Mista de
Saúde), e 2.078 na UBS São Dimas.

"O objetivo do programa
Avança Saúde São Pedro é exata-
mente esse: trazer mais agilidade e
visibilidade nas principais necessi-
dades da população. Assim, conse-
guimos intervir em situações que
estavam travando o sistema, como
exames e cirurgias. O governo do
Thiago Silva está investindo recur-
sos do próprio município para que
pacientes do SUS tenham uma re-
solução sem interferência em pelo
menos 30 dias; essa é nossa meta",

explicou Carolina.   Além dos exa-
mes, o programa Avança Saúde in-
clui cirurgias em diversas especia-
lidades, como cirurgia geral, gas-
tro, ortopédicas, ginecológicas, uro-
lógicas, oftalmológicas, otorrinola-
ringoógicas e vasculares. Também
já está na lista de exames cateteris-
mo, endoscopia, colonoscopia, Hol-
ter 24 horas, ecocardiografia trans-
torácica, ecocardiografia e diversos
tipos de ultrassonografia. Para
saber os dias e horários de cole-
ta de exames é preciso buscar
informações em cada unidade.
No site da prefeitura tem todos
os contatos:  https://
www.saopedro.sp.gov.br/sau-
de-e-desenvolvimento-social.

Motorista Marcelo de Oliveira elogiou a ra-
pidez e agilidade do atendimento

A aposentada Eliana Marques disse que a Saú-
de de São Pedro está com nota 10

Somente no mês de janeiro, equipe da UBS Nova
São Pedro realizou 1.033 exames

Agora o paciente recebe uma carteirinha
com protocolo e senha para acompanhar o
resultado os exames pelo celular
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Prefeitura oferece aulas gratuitas
em diversas modalidades esportivas

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Espor-
tes e Lazer, realiza matrículas para
interessados nas aulas gratuitas
das diversas modalidades esportivas
oferecidas pelo município. A rema-
trícula para quem já participa tam-
bém pode ser feita. A sede da Coor-
denadoria de Esportes e Lazer fica
na rua Victorio Longui, s/nº, Jd.
Estela. As aulas oferecidas são de
alongamento, biodança, circuito
funcional, Tai Chi Chuan, atletis-
mo, vôlei (a partir dos 15 anos de
idade), vôlei adaptado (para pes-
soas com mais de 50 anos), futebol
de campo infantil e juvenil, nata-
ção adulto e infantil, hidroginásti-
ca, pilates, além de ginástica no
Ginásio Municipal Antônio Carlos
Siloto (Bordadão) e ginástica no
Parque Maria Angélica.

Para realizar a matrícula são
necessários documentos pessoais.
Adultos devem apresentar atesta-
do médico, cópia do RG, cópia do
comprovante de residência, cópia
do titulo de eleitor e uma foto 3x4.
No caso de matrículas do público
infantil, os documentos são cópia
do RG ou da Certidão de Nasci-

Rematrícula também pode ser feita na sede da Coordenadoria de Esportes e Lazer

mento, cópia do título de eleitor do
responsável pela criança/jovem,
uma foto 3x4 e declaração escolar.

"Temos diversas modalidades
esportivas à disposição da popula-
ção. Movimentar-se é muito impor-

tante para a saúde, portanto, as
pessoas devem aproveitar a opor-
tunidade de praticar as atividades,
que são totalmente gratuitas e com
profissionais competentes para ins-
truir", comentou Claudinei Fran-

co de Arruda, secretário de Gover-
no e coordenador de Esportes.

Mais informações podem ser
obtidas pelo e-mail:
esporteselazer@saopedro.sp.gov.br
ou pelo telefone (19) 3481-9393.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Aluno conquista medalha
de ouro na Olimpíada de
Matemática

O aluno Erick Araújo de Oli-
veira da EMEB Professora Áurea
Montezzo Beissmann conquistou a
medalha de ouro na 16º Olimpía-
da Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP), um
projeto nacional dirigido às esco-
las públicas e privadas brasileiras
realizado pelo Instituto de Mate-
mática Pura e Aplicada (IMPA).

O evento conta com o apoio da
Sociedade Brasileira de Matemáti-
ca (SBM) e é promovido com re-
cursos do Ministério da Educação
(MEC) e do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI).

O aluno ficou em 1º lugar no
estado de São Paulo e na 31º posi-
ção entre os medalhistas de ouro a
nível nacional. Agora, ele terá a
oportunidade de participar, pelo
terceiro ano consecutivo, do Pro-

grama de Iniciação Científica Jr.  -
PIC. Tudo isso porque Erick foi me-
dalhista de prata na OBMEP 2019
e vem se destacando ano a ano.

O PIC fornece material didáti-
co e auxílio financeiro (bolsa men-
sal-CNPq) ao aluno, propiciando
contato com questões no ramo da
matemática, ampliando o conheci-
mento científico e preparando para
a vida profissional e acadêmica.

Devido ao desempenho, Erick foi
convocado para participar nos dias 14
e 15 de fevereiro da Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática (OBM). "Nossos
parabéns ao Erick por este desem-
penho que nos enche de orgulho.
Mais uma prata da casa que leva
o nome de Charqueada para um
dos eventos mais conceituados na
área de ensino", destacou o prefei-
to Rodrigo Arruda (DEM).

O aluno Erick Araújo de Oliveira da EMEB Professora Áu-
rea Montezzo Beissmann conquistou a medalha de ouro
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Vacimóvel aplica 2 mil doses
de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de
Saúde de São Pedro aplicou 2
mil doses de vacinas contra a
Covid-19 pelo Vacimóvel, car-
ro que levou o imunizante
aos munícipes em diversas
regiões da cidade. Foram ao
todo cinco semanas de traba-
lho com o veículo, de 10 de
janeiro a 11 de fevereiro, com
equipe aplicando primeiras, se-
gundas e terceiras doses.

De acordo com a secretá-
r ia  de  saúde,  Carol ina Fi-
gueiredo, o número de doses
aplicadas comprova a eficiên-
cia e  boa receptividade da
população com a ideia do Va-
cimóvel.  "Antes de colocar-
mos em prática esta iniciati-
va, mapeamos os bairros com
mais necessidade de aplica-
ções das doses, seja por dis-
tância ou por não compareci-
mento das pessoas nas uni-
dades de saúde. Então, ela-
boramos as rotas, atingindo
todas as regiões do municí-
pio, e facilitamos a vida das
p e s s o a s ,  q u e  p u d e r a m  s e

imunizar na porta da própria
casa", comentou, acrescentan-
do que o objetivo de aumentar
o contingente de vacinados em
São Pedro foi atingido.

O Vacimóvel circulou pela
cidade de segunda a sexta-
feira, sempre das 15h às 18h,
junto de um carro de som
anunciando a passagem do
veículo. No ato da vacinação,
a população apresentava do-
cumento com foto, carteiri-
nha do SUS e carteira de va-
cinação.

"É muito prático receber
a vacina em casa. A equipe de
saúde foi muito atenciosa co-
migo", comentou a dona de
casa Estela Moraes, 49, que
recebeu a terceira dose.

Quem também aprovou a
iniciativa foi o borracheiro Ale-
xandre Garcia, 32. "Com a cor-
reria do dia a dia, acabamos
deixando a vacinação para de-
pois, mas com o Vacimóvel pas-
sando perto do meu trabalho
não tive motivo para deixar
de me imunizar",  afirmou.

Agora, as aplicações das do-
ses de vacina contra a Covid-
19 continuam nas  unidades
d e  s a ú d e  d o  m u n i c í p i o ,
m e d i a n t e  a g e n d a m e n t o .  E

as orientações da OMS (Or-
ganização Mundial  da Saú-
d e ) ,  c o m o  d i s tanciamento
social e uso de máscara e álcool
em gel, devem ser mantidas.

Foram ao todo cinco semanas de trabalho com o veículo
que circulou em todas as regiões da cidade
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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 co-
zinha banheiro no Bairro Dois Cór-
regos em Piracicaba tratar (19)
9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba, R$
155.000,00, Rua João Gimenes, Jar-
dim 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 origi-
nal, 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.

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.

LUCIANO MARCILIO DI FANI, estado civil solteiro, profissão
despachante aduaneiro,  nascido  em  São  Paulo  (2º Sub-
distrito - Liberdade), SP, no dia vinte e quatro de março de
mil  novecentos  e  setenta  e  três  (24/03/1973),  residente
e domiciliado  na  Rua  Benjamim  Constant,  560, Centro,
São Pedro, SP, filho de MARCILIO DI FANI e de ANA DE
CAMARGO DI FANI.     ANGELICA   APARECIDA   RAMOS,
estado   civil   solteira,   profissão comerciante, nascida em
São Pedro, SP, no dia trinta e um de outubro  de  mil nove-
centos e setenta e nove (31/10/1979), residente e domicilia-
da  na  Rua  Benjamim  Constant,  560, Centro, São Pedro,
SP,  filha de EDWARD VIEIRA RAMOS e de MARINA APA-
RECIDA MAMONI RAMOS.

PEDRO   PAULO  AZZINI  DA  FONSECA  FILHO,  estado
civil  divorciado, profissão advogado, nascido em São Pedro,
SP, no dia vinte e nove  de  junho  de  mil  novecentos  e
oitenta e cinco (29/06/1985), residente  e domiciliado na Rua
Engenheiro Francisco Souto Junior, 43, Palu, São Pedro,
SP, filho de PEDRO PAULO AZZINI DA FONSECA e de ANA
MARIA DE CAMPOS FONSECA. ANA  PAULA  CADENA-
CI,  estado  civil solteira, profissão consultora de qualidade,
nascida em São Pedro, SP, no dia vinte e sete de março   de
mil   novecentos  e  noventa  (27/03/1990),  residente  e domicilia-
da  na  Rua  Engenheiro Francisco Souto Junior, 43, Palu, São
Pedro, SP,  filha  de JESUS BENEDITO CADENACI e de MA-
RIA HELENA GOMES DE MORAES CADENACI.

HELLA  MAE  ANTONELLI  EUSTICE,  estado  civil  divorciada,
profissão supervisora de laboratório, nascida em São Pedro, SP,
no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e dois
(29/03/1982), residente e domiciliada na Rua Brigida Rossi, 1099,
Centro, São  Pedro,  SP,  filha  de  PHILIP  WESLEY EUSTICE e
de ÂNGELA ROSELY STEGUN ANTONELLI EUSTICE. VIVIAN
SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão farmacêutica,
nascida  em  São  Paulo  (21º  Subdistrito  -  Saúde),   SP,  no  dia
vinte  e  quatro de junho de mil novecentos  e noventa e cinco (24/
06/1995), residente e domiciliada na Rua  Brigida  Rossi,  1099,
Centro, São Pedro, SP, filha de PAULO ROGERIO DA SILVA e de
SILENE SOARES.

FRANCISCO  MOURA  DE  BRITO, estado civil divorciado, profis-
são pastor evangélico, nascido em Mossoró, RN, no dia dois de
dezembro de mil  novecentos e oitenta e nove (02/12/1989), resi-
dente e domiciliado na  Rua  Rui  Barbosa, 864, Centro, São
Pedro, SP, filho de NATANAEL MOURA DE BRITO e de SORAIA
MARINHO DE BRITO. MAIARA   CAROLINA   BERTOLINO,
estado  civil  divorciada,  profissão costureira,  nascida  em Rio do
Sul, SC, no dia primeiro de abril  de  mil novecentos e noventa e
quatro (01/04/1994), residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa,
864, Centro, São Pedro, SP, filha de ORIDES BERTOLINO e de
VENERANDA KISNER BERTOLINO.

GABRIEL  SOUZA  ARAUJO JORGE, estado civil solteiro, profis-
são garçom, nascido  em  São  Paulo (9º Subdistrito - Vila Maria-
na), SP,  no  dia cinco de fevereiro de mil novecentos  e  noventa e
oito (05/02/1998), residente e domiciliado na Rua  Santos  Mique-
llotti,  85,  Residencial  São Pedro, São Pedro, SP, filho de CAR-
LOS WAGNER JORGE e de CLAUDIA SOUZA ARAUJO.  GE-
NESIS  MASIEL SANCHEZ MUNOZ, estado civil solteira, profis-
são caixa, nascida em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, no dia
dezoito de fevereiro de dois mil e dois (18/02/2002), residente e
domiciliada na Rua Santos Miquellotti, 85, Residencial São Pe-
dro, São Pedro, SP, filha de FRANCISCO SANCHEZ QUISBERT
e de BLANCA LOURDES MUNOZ.

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

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados, con-
serto, 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 ban-
queta, 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.
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Difal do ICMS não deve ser pago
imediatamente, alerta advogada

SRA. MARLY DARGENTO
GALANTE Faleceu dia 10/02/
2022, na cidade de Piracicaba,
contava 84 anos, filha dos fina-
dos Sr. Antonio Dargento e da
Sra. Deolinda Barbosa, era ca-
sada com o Sr. Delfino Galante;
deixa as filhas: Sandra Apareci-
da Galante, já falecida; Shirley
Aparecida Galante e Solange
Aparecida Galante, casada
com o Sr. Peter James Milton.
Deixa irmãos, sobrinhos, netos,
demais familiares e amigos. Se-
pultamento dia 11/02/2022 às
13h00 do Velório Municipal, para o
Cemitério Parque São Pedro na
cidade de São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
 
SRA. SONIA MARIA CHEMIN
GOMYDE Faleceu dia 10/02/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 79 anos, filha dos finados
Sr. Antonio Chemin e da Sra. Dora
Chemin, era casada com o Sr. An-
tonio Carlos Gomyde; deixa os fi-
lhos: Ricardo Gomyde, casado
com a Sra. Mariana Rebeca Ma-
chado; Inara Gomyde Felipe, ca-
sada com o Sr. Paulo Felipe; Luis
Carlos Gomyde, casado com a
Sra. Rafaela Tozi. Deixa irmãos, so-
brinhos, netos demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 11/
02/2022 às 15h00 do Velório
Municipal, para o Cemitério
Saudade São Pedro. (Abil Gru-
po Unidas Funerais).

SRA. NEUSA MANOEL Fale-
ceu dia 11/02/2022, na cida-
de de São Pedro, contava 74
anos, f i lha dos f inados Sr.
Antonio Manoel e da Sra. Apa-
recida Brandini; deixa as filhas:
Rosangela Aparecida Baltiere
Sorrila, casada com Sr. Jose
Roberto Sorrila; Adriana de
Cassia Baltiere de Moraes, ca-
sada com Sr. Carlos Eduardo
Moraes. Deixa netos, bisnetos
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 11/02/2022
às 14h30  no Cemitério Munici-
pal da Saudade
de Piracicaba . (Abil Grupo Uni-
das Funerais).
 
SR. BENEDITO LICERRE
FILHO Faleceu dia 16/02/2022, na
cidade de Charqueada, contava
88 anos, filho dos finados Sr. Be-
nedito Licerre e da Sra. Alzira Maria
de Jesus, era casado com a Sra.
Jandira Clemente Licerre; deixa os
filhos: Aparecida Licerre, casada
com o Sr. Nivaldo Augusto; Jair
Francisco Licerre, casado com a
Sra. Irma Liberale Licerre; Celia
Regina Licerre; Jose Amauri Licer-
re; Neida Maria Licerre e Jeferson
Aparecido Licerre, já falecido. Dei-
xa netos, demais familiares e ami-
gos. Sepultamento dia 16/02/2022
às 16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada, para a
referida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais).

SRA.MARLENE AP. BUENO
DE CAMARGO MARTELLO
Faleceu ontem  na cidade
de São Pedro aos 59 anos
de idade.Era casada com o
Sr.José Roberto MartelloE-
ra f i lha dos f inados
Sr.Antonio Bueno de Camar-
go e da Sra.Therezinha Lo-
pes de Camargo.Deixa os
fi lhos: Rodrigo Camargo
Martello e Bruno Donizete
Camargo Martello, deixa ir-
mãos, sobrinhos, demais
parentes e amigos.O seu
sepultamento dar se hoje ás
10:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para
o Cemitério daquela locali-
dade onde será inumada em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SRA.BEATRIZ OLIVEIRA DI
MARTINO Faleceu no dia
13/02 na cidade de Águas de
São Pedro aos 87 anos de
idade e era v iúva do
Sr.Oswaldo Di Martino .Era
filha dos finados Sr.Brasil
dos Santos Oliveira e da
Sra.Adie l  de Ol ive i ra
Santos.Deixa parentes e
amigos .O seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepulta-
mento deu se dia 13/02 ás
16:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguin-
do para o Cemitério Munici-
pal de São Pedro onde foi
inumada em jazigo da famí-
lia .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SR.PEDRO PASCOAL DAN-
TE Faleceu no dia 15/02 na
cidade de Águas de São Pe-
dro aos 77 anos de idade.
Era casado com a Sra.Maria
Ines Esteves Dante.Era filho
dos finados Sr.Eugenio Dan-
te e da Sra.Anna Bassete
Dante. Deixa os filhos: Cris-
tiano, Alessandra e Mauri-
cio, deixa netos, bisnetos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se dia
16/02 ás 10:30 hs saindo a
urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemité-
rio Municipal  daquela lo-
cal idade onde foi  inuma-
do em jaz igo da famí l ia .
( G R U P O  B O M  J E S U S
FUNERAIS)

SR. JOSE DAVID DE SOU-
ZA Faleceu no dia 16/02 na
cidade de Piracicaba, aos
80 anos de idade e era viúvo
da Sra. Lazara Souza. Era fi-
lho dos finados Sr. Jose Maria
de Souza e da Sra. Maria Fran-
cisca de Souza. Deixa os fi-
lhos: Maria Aparecida de Sou-
za Cianci, Jose Carlos de Sou-
za, Clarice de Souza e Angela
Maria de Souza. Deixa ainda
netos, bisnetas e demais paren-
tes. O seu corpo foi transladado
para a cidade de Charqueada e
o seu sepultamento deu se dia
17/02 ás 10:30 hs saindo a
urna mortuária do Velório
Municipal seguindo para o
Cemitério daquela localida-
de onde foi inumado em ja-
zigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

Escritório SAZ Advogados alerta para a importância de medidas judiciais
que garantam o direito de circulação das mercadorias entre estados

O ano começou com um im-
passe jurídico-tributário referente
ao recolhimento do Difal (Diferen-
cial da Alíquota) do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços). Isso por-
que a Lei Complementar 190/
2022, que define a cobrança do
encargo para este ano, esbarra
nos princípios da anterioridade
anual e nonagesimal. Ou seja,
sobram dúvidas sobre o que fazer
a partir de tantas incertezas.

Para entender melhor o que
está acontecendo, a advogada
Fabiana Zani, sócia do escritó-
rio SAZ, explica que o Difal é um

valor diferencial que deve ser re-
colhido nas operações interes-
taduais do ICMS. "Devido a di-
ferença de alíquotas entre os es-
tados, para haver maior equilíbrio,
foi criada essa cobrança".

Fabiana destaca quem deve se
preocupar com o assunto. "O Difal
é uma cobrança sob circulação,
entre estados, de bens e serviços
aos consumidores finais. É volta-
do para empresas de lucro presu-
mido e real. Não incide em quem
está no Simples Nacional".

Na opinião do advogado Ro-
drigo João Rosolim Salerno, do es-
critório SAZ Advogados, o Difal

não deve ser pago imediatamente
como pretendem os estados. "Já
existem ações de inconstitucionali-
dade levadas ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal). Deste modo, é sen-
sato aguardar. Para evitar autua-
ções dos estados e outros constran-
gimentos, recomendamos forte-
mente o ingresso de medida judici-
al com o objetivo de garantir o
direito de circulação das mer-
cadorias, independentemente
do recolhimento do Difal".

IMPASSE - A discussão so-
bre o Difal não vem de hoje. No
início de 2021, o encargo foi lança-
do como um ato administrativo.

Entretanto, o STF julgou a forma
inconstitucional, por se tratar de
um tributo. Deste modo, em 4 de
janeiro foi promulgada a Lei 190/
2022 para início em 90 dias. Foi
quando outro impasse surgiu.

De acordo com o princípio
constitucional, leis que criam ou
aumentam um imposto só produ-
zem efeitos no ano seguinte à sua
publicação. Por esta razão, sobram
argumentos para que o Difal seja
cobrado apenas em 2023. O gover-
no do estado de São Paulo adian-
tou-se e lançou no Diário Oficial
que pretende cobrar o diferencial
da alíquota a partir de 1° de abril.
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Servidores reivindicam 25% de reajuste salarial
Em São Pedro, a assembleia

da Campanha Salarial aconte-
ceu na quarta-feira (16) na sub-
sede do Sindicato dos Traba-
lhadores Municipais de São Pe-
dro.  A diretoria da entidade in-
formou aos servidores as in-
flações do período de março de
2019 a fevereiro de 2022 para a
reposição inflacionária, de acordo
com a média de índices ofic iais
IPCA (IBGE), INPC (IBGE), IPC
(Fipe), com estimativa acumu-
lada de  19,93%.

Os servidores aprovaram
proposta de 19,93% de reposição
inflacionária, também 5,07% de
aumento real e R$ 200,00 de
reajuste no vale alimentação,
passando de R$ 300,00 para R$
500,00. Outras reivindicações
também foram feitas pela cate-
goria, como a revisão das diári-
as dos motoristas e plano de re-
forma administrativa aos ser-
vidores de São Pedro.

Participaram da reunião o
presidente do Sindicato, José
Valdir Sgrigneiro; o vice-presi-
dente, José Alexandre Pereira;
o diretor William DeLima; a di-
retora da subsede de São Pedro,
Maria José da Silva e a diretora
de base de Saltinho, Elisangela

Presidente do sindicato, Sgrigneiro conduziu assembleia

Tenca Camilli.  Para o diretor
William DeLima, a reunião ter-
minou com uma avaliação posi-
tiva. "A reunião estatutaria-
mente acolheu os anseios da
categoria e levaremos a propos-
ta ao poder Executivo. O que
mostra a força da categoria é o
número expressivo de servido-

res formadores de opinião, que
sabiam o que queriam", afir-
mou. De acordo com a diretora da
subsede de São Pedro, Maria José
da Silva, a união dos servidores é
muito importante e decisiva na as-
sembleia. "Foram três propostas
tiradas dos servidores, vencendo
uma que foi encaminhada ao Exe-

cutivo. Além disso, estamos lutan-
do pela reforma administrativa
com plano de cargos e carreiras
para que os servidores tenham va-
lorização profissional que mere-
cem", disse Maria. A segunda
assembleia será agendada assim
que o prefeito enviar a contra-
proposta ao Sindicato.

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO

Prefeito
visita
unidades de
empresas
sul-coreanas

O prefeito Thiago Silva visitou
na manhã desta quarta-feira (16/
02) as unidades da empresa sul-
coreana Doowon, fabricante de pe-
ças para refrigeração automotiva,
em Piracicaba e Americana. A
Doowon sinaliza intenção de
instalação de uma unidade em
São Pedro, no distrito industri-
al do município. Ela é uma das
principais fornecedoras de sis-
temas automotivos para a Hyun-
dai Motor Company, multina-
cional de automóveis.

Nas visitas técnicas, o pre-
feito foi acompanhado da coor-
denadora de projetos da prefei-
tura, Adriana Amado Jardim,
e foi recebido pelo presidente e
equipe de dirigentes da empre-
sa. Eles conheceram as sete em-
presas satélites que compõem o
conglomerado da Doowon.

"Empresas de campo multi-
nacional, como a Doowon, são
fortes aliadas para o desenvol-
vimento de uma cidade, geran-
do empregos e fazendo a econo-
mia girar, por isso, o nosso tra-
balho em firmar parcerias para
recebê-las é constante, pensan-
do no presente e futuro do nos-
so município", comentou.

Chefe do Executivo
esteve na Doowon em
Piracicaba e Americana

Edmari DeLima
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Custou R$ 472,00

Carreta Nutrição inicia cursos gratuitos
Aulas acontecem até dia 25, por meio de parceria entre a Prefeitura e o Sesi; carreta está na Praça Santa Cruz

As atividades na Carreta Nu-
trição do Sesi, unidade móvel com
cozinha adaptada que está estacio-
nada na Praça Santa Cruz, come-
çaram nesta segunda-feira (14/02).
Até o dia 25 de fevereiro, serão ofe-
recidos 8 cursos, totalmente gra-
tuitos, sobre alimentação nutriti-
va, com possibilidade de 240 parti-
cipantes divididos em turmas no
período da manhã e da tarde. A inicia-
tiva é uma parceria da Prefeitura de
São Pedro, por meio do Fundo Social
de Solidariedade, com o Sesi, e inte-
gra a programação de aniversário
da cidade, que completa 141 anos
no dia 22. Inscrições podem ser fei-
tas no site da prefeitura e também
em frente à carreta, das 9h às 16h.

Presente na primeira aula, so-
bre muffinhos e suco da horta, a
cozinheira Luciana Maria da Sil-
va, 38, comentou que participar
dos cursos é uma forma de apri-
morar os conhecimentos. "É sem-
pre muito bom aproveitar todas as
oportunidades de se atualizar, ainda
mais quando é algo gratuito. Vi a di-
vulgação na internet e tratei logo de

me inscrever. O melhor é que ganha-
mos o livro de receita e um certificado,
mostrando a seriedade e profissio-
nalismo do programa", comentou.

Na frente da carreta, há uma
equipe do Fundo Social de Solidari-
edade recebendo inscrições, caso haja
ausência dos já inscritos. E quem apro-
veitou esta oportunidade foi Maria Ap.
Alves Ferreira, 38, que contou estar de-
sempregada há cinco meses. "Eu cui-
dava de um senhor idoso, mas ele fale-
ceu há cinco meses e desde então estou
desempregada. Quando vi esses cur-
sos, pensei que seria algo muito bom
pra mim, porque posso aprender uma
receita e começar a vender por enco-
menda, colaborando para o meu sus-
tento e dos meus filhos", disse.

Durante as aulas, com dura-
ção de aproximadamente 1h30min,
os participantes são orientados por
uma nutricionista sobre como fa-
zer as receitas utilizando os alimen-
tos em sua totalidade, evitando o
desperdício. As dúvidas são sana-
das no local. "Estamos muito feli-
zes com a participação dos são-pe-
drenses neste programa que trou-

xemos à cidade em parceria com o
Sesi. Nossa proposta é dar cada
vez mais oportunidade de cresci-
mento para a população", afirma
o prefeito Thiago Silva.

AULAS - Nos próximos dias,
as aulas são de torta de cachorro-
quente / suco beterraba com ce-
noura e hortelã; salada de macar-
rão / suco de melancia com man-
jericão e limão; bolo de abóbora
com coco / suco refrescante; ro-
cambole de forno / refresco de al-
face 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.

Para se inscrever é necessário
ter no mínimo 15 anos de idade e
ser residente em São Pedro.

SERVIÇO - Carreta Nutrição.
Inscrições gratuitas. Vagas limita-
das. Inscrição em: https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf31pDIVJtkWi1KKEUt36l_jmKuv
vO8hGHQt8W7gfEJKG1ExA/vi-
ewform ou na Praça Santa Cruz.
Informações: (19) 3481-9244.

Iniciativa é uma parceria da Prefeitura de São Pedro, por meio do Fundo Social
de Solidariedade, com o Sesi

EEEEESCOLASSCOLASSCOLASSCOLASSCOLAS

Secretaria de Educação inaugura bibliotecas
A Secretaria Municipal de

Educação iniciou nesta segunda-
feira (14/02) as inaugurações das
bibliotecas nas escolas de ensino
fundamental I e II. Os espaços es-
pecialmente planejados para a lei-
tura de livros contêm geladeirote-
ca (uma geladeira com livros, com
reaproveitamento do eletrodomés-
tico descartado), estantes de livros
de variados gêneros e puffs/tape-
tes para sentar. As inaugura-
ções acontecem até 18 de feve-
reiro com sessão de contação de
histórias e plantio de mudas de
jaracatiá, árvore-símbolo de São
Pedro, em parceria com a Coor-
denadoria de Meio Ambiente.

"Estamos muito felizes em ter
esses espaços nas nossas unidades
escolares. A leitura deve ser um
hábito e é isso o que buscamos cons-
tantemente incentivar nos nossos
alunos, porque quem lê tem me-
lhores condições de desenvolver
a escrita, a oralidade e o inte-
lecto como um todo", comentou

a secretária municipal de Edu-
cação,  Samanta Almozara,
acrescentando que as escolas
possuem cronograma de leitura.

NOVIDADES - Além das bi-
bliotecas, outras novidades chegam
para as 22 unidades escolares mu-

nicipais neste ano. As creches e pré-
escolas passam a ter horário de
funcionamento ampliado para até
as 18h e brinquedotecas. No ensi-
no fundamental, as salas ganham
lousa digital e, há, ainda, espaços
para oficinas educacionais.

Inaugurações acontecem com contação de histórias
e plantio de mudas de jaracatiá
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Espetáculo gratuito aborda
a Semana de Arte Moderna
Apresentação acontece neste sábado, às 15h, como parte da programação festiva dos 141 anos de São Pedro

A Praça Gustavo Teixeira se-
dia no sábado (19/02), às 15h, o
espetáculo teatral Mário e as Mari-
as, da Cia. Lúdicos de Teatro Po-
pular. A apresentação é gratuita e
integra o cronograma celebrativo
dos 141 anos de São Pedro e tam-
bém os 100 anos da Semana de Arte
Moderna (Semana de 22), mani-
festação artístico-cultural que ocor-
reu em 1922. A iniciativa é uma
parceria da Prefeitura de São Pe-
dro, por meio da Coordenadoria de
Cultura, com o Sesc.

Na peça Mário e as Marias, o
menino Mário recebe, de presen-
te dos pais, um par de óculos
que permitem que ele enxergue
o mundo de forma surpreen-
dente, possibilitando o nasci-
mento de um novo olhar, de um
novo amar. Ele parte, então, em
busca do próprio reconhecimento

por meio daquilo que os próprios
olhos passam a ver. Maria, na en-
cenação, representa a gente, o lu-
gar e a cultura brasileira.

O espetáculo propõe uma via-
gem inspirada livre e antropo-
fagicamente na vida e obra de
Mário de Andrade, autor de
Pauliceia Desvairada, o primei-
ro livro de poemas da primeira
fase do Modernismo. A monta-
gem foi dividida em quatro
quadros que metaforizam os ri-
tos de passagem: nascimento e ba-
tismo, sangue, casamento e morte.

Contada por cinco mulheres,
a história coloca em destaque a for-
ça e a sensibilidade feminina para
representar a busca incessante des-
te artista pela essência de seu povo,
possibilitando que o público re-
conheça a trajetória de Mário
de Andrade no espetáculo e tam-

bém se veja inserido nas belezas
da cultura popular brasileira.

"Estamos muito felizes em po-
der celebrar o aniversário da cida-
de, e também um momento muito
importante para a história da arte
no Brasil, com este espetáculo. Essa
atividade foi pensada, junto do
Sesc, para toda a família, porque é
uma encenação que direcionado
para a infância e com fortes refle-
xões ao público adulto", comenta o
coordenador de Cultura de São
Pedro, Ivan Teixeira.

SERVIÇO - Espetáculo Má-
rio e as Marias, da Cia.
Lúdicos de Teatro Popu-
lar. Sábado, 19/02, às
15h, na Praça Gustavo
Teixeira (Praça da Ma-
triz). Gratuito. Informa-
ções: (19) 3481-9269. O espetáculo propõe uma viagem inspirada na vida e obra de Mário de Andrade

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Projeto leva alunos a pontos
turísticos do município

A Secretaria Municipal de
Educação de São Pedro ini-
ciou nesta semana o projeto
Turistando em São Pedro, le-
vando alunos do Fundamen-
tal I da Emeb Ondina Men-
des Parreira para visitarem
atrativos turísticos da cida-
de. As visitas ocorrem de 14
a 18 de fevereiro, em parce-
ria com a Secretaria de Tu-
rismo, Cultura,  Esportes e
Lazer.  O projeto integra o
cronograma de ações come-
morativas dos 141 anos do
município.

O roteiro turístico contem-
pla cinco pontos turísticos:
P a r q u e  M a r i a  A n g é l i c a ,
P a r q u e  E r n e s t o  B a l t i e r i ,
P a r q u e  M a r c e l o  Golinelli,
Parque do Cristo e o Museu
Gustavo Teixeira .  Em cada
ponto, os estudantes recebem
informações com um guia de
turismo e um monitor e partici-
pam de atividades recreativas.

De acordo com a secretá-
ria de Educação de São Pe-
dro,  Samanta Almozara,  o
intuito do projeto é evidenci-
ar a importância do turismo

As visitas ocorrem a partir de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e de Turismo

para a cidade,  levando em
consideração que o município
é  u m a  e s t â n c i a  t u r í s t i c a .
"Nosso objetivo maior é apre-
sentar os atrativos turísticos
para os moradores,  já  que
muitos não conhecem os lu-
gares lindos que temos na ci-
dade e que encantam tanto
nossos turistas.  O turismo
precisa ser uma ferramenta
de desenvolvimento econômi-
co que integre a população e
os turistas em suas ações",
comentou. Para a secretária
de Turismo, Cultura, Espor-

tes e Lazer, Clarissa Quiara-
ria, as crianças e jovens são
agentes multiplicadores de
informações e por isso é im-
portante que conheçam o lo-
cal onde moram. "As crian-
ças têm uma capacidade ím-
par  de  se  encantar  com o
mundo e, ao entenderem so-
bre os lugares onde estão, po-
dem colaborar na divulgação
e, claro,  n a  p r e s e r v a ç ã o " ,
f a l o u .   Ao longo do ano, ou-
tros passeios serão realiza-
dos, buscando valorizar o tu-
rismo e os atrativos da cidade.
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Prefeito debate plano de restauração ecológica
Cerca de 10 hectares de florestas devem ser implantados na cidade até o fim deste ano

O prefeito Thiago Silva rece-
beu nesta quarta-feira, no gabine-
te, integrantes do projeto ambien-
tal Corredor Caipira, que apresen-
taram ao chefe do Executivo o Pla-
no Emergencial de Restauração
Ecológica de São Pedro, criado com
o intuito de nortear ações em prol
do meio ambiente na estância tu-
rística. Há intenção de implantar
no município cerca de 10 hectares
de florestas até o fim deste ano.
Participaram da reunião também
o secretário de Obras, Meio Ambi-
ente e Serviços Públicos, Luis Car-
los Piedade (Caio), o coordenador
de Meio Ambiente, Rogério Bos-
queiro e a colaboradora técnica
Paula Gonçalves.

Conforme o prefeito, o Plano
Emergencial de Restauração Eco-
lógica de São Pedro é um impor-
tante instrumento de política pú-
blica para direcionar as possíveis
atividades a serem feitas no muni-
cípio nesta e nas próximas gestões.
"Precisamos o quanto antes nos
mobilizar cada vez mais em prol do
meio ambiente, porque nossa vida
depende do cuidado que temos com
os recursos naturais. Estamos pla-

nejando diversas ações neste sen-
tido, como a restauração de flores-
tas em áreas de preservação hídri-
ca e a construção de um viveiro
municipal, entre outras iniciati-
vas", comentou.

No ano passado, o projeto Cor-
redor Caipira, formatado pela Esalq
(Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz - USP), com patro-
cínio da Petrobras, realizou em São
Pedro encontros/oficinas para
apresentar o diagnóstico sobre a
cidade no quesito ambiental e tam-
bém para discutir, junto da socie-
dade civil, do poder público e do
Comdema (Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), estra-
tégias e prioridades para restaura-
ção ecológica no município.

"Ficamos muito felizes com os
encontros do Corredor Caipira em
São Pedro. Esse projeto chegou
para resgatar a esperança do são-
pedrense em recuperar suas flo-
restas. E a prefeitura recebe o
grupo como um importante bra-
ço na rede de colaboração para
as ações de restauração ambi-
ental no nosso território", co-
mentou Rogério Bosqueiro. Projeto Corredor Caipira realizou em São Pedro encontros/oficinas

EEEEESTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURA

Fundo Social tem 40 novas cadeiras de rodas
O Fundo Social de Solidarie-

dade de São Pedro recebeu nesta
semana 40 novas cadeiras de ro-
das para emprestar gratuitamente
à população são-pedrense. Outros
novos equipamentos também che-
garam, como 20 pares de muleta e
10 cadeiras de banho.

Com os novos itens, agora o
Fundo Social de São Pedro possui,
ao todo, 47 cadeiras de rodas, 17
cadeiras de banho, 23 pares de
muletas, além de 9 bengalas e 1 an-
dador, tudo disponível para os
munícipes.

Conforme a assistente social
Márcia Dente, responsável pelo

Fundo Social de Solidariedade, a
solicitação por equipamentos rela-
cionados à área da saúde é cons-
tante, por isso, há revezamento nos
empréstimos entre as pessoas que
procuram o serviço. "Agora, com a
maior quantidade de instrumen-
tos é possível atendermos mais pes-
soas simultaneamente", disse.

Ela explicou que para empres-
tar os equipamentos do Fundo So-
cial é necessário preencher ficha
com dados pessoais e, por via do-
cumental, firmar ciência de que o
empréstimo é pelo período de três
meses, com possibilidade de reno-
vação, conforme a necessidade. "A

cada três meses, nós entramos em
contato com a pessoa que empres-
tou e perguntamos se ainda está
utilizando os aparelhos. Caso não
esteja, ela pode devolver ou nós
mesmos vamos buscar. Se ela pre-
cisar, pode renovar o empréstimo",
explicou.

Para o prefeito Thiago Silva,
esses novos equipamentos possibi-
litam maior conforto na locomo-
ção da população de alta vulnera-
bilidade e baixa renda. "Estamos
atentos às demandas do municí-
pio e trabalhando para proporcio-
nar melhor assistência a todos que
nos procuram", comentou.

A assisten-
te social
Márcia
Dente,
responsá-
vel pelo
Fundo
Social,
informa que
a solicitação
por equipa-
mentos
relacionados
à área da
saúde é
constante
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Levantamento mostra mais de
400 casos em escolas estaduais
Dados são referentes a levantamento feito até o início da noite de quarta-feira, 16

O levantamento realizado
pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino no Estado de São Pau-
lo), desde a retomada das aulas
neste ano, 403 casos de covid
em  95 escolas estaduais, envol-
vendo toda comunidade escolar,
de professores a alunos. Esses
números se referem ao levanta-
mento até o início da noite des-
ta última quarta, 16, e estão dis-
poníveis no portal da entidade
(apeoesp.org.br).

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT), diz que esse levantamento
que vem sendo realizado diaria-
mente aponta até agora a contami-
nação de duas diretoras, uma co-
ordenadora, 249 professores, 37
funcionários e 98 alunos.

A Apeoesp, como explica Be-
bel, tem lutado para que o go-
verno garanta segurança sani-
tária nas escolas, para que
mantenha ensino remoto para
crianças não vacinadas e que

garanta testagem em massa nas
unidades escolares, "Temos de-
fendido o máximo de 25 estu-
dantes por sala de aula, para ga-
rantir o distanciamento e me-
lhorar a qualidade do ensino,
mas isso, infelizmente, não vem
sendo respeitado. Temos verifi-
cado um número excessivo de
alunos em boa parte das salas
de aulas, passando de 40 em
muitos casos, como se a pande-
mia já tivesse sido superada. A
situação é grave porque o país
mostra que os casos de mortes
voltaram a crescer e já passam
de mil diariamente", diz Bebel

Com a alta no caso de co-
vid-19, principalmente com a nova
variante ômicron, a deputada Be-
bel também tem apelado para que
os pais levem seus filhos para to-
marem a vacina de imunização
à covid-19, que, com certeza,
preservar vidas, antes de retor-
narem às aulas: "Pais, não man-
dem seus filhos à escola, sem es-
tarem vacinados!", acrescenta. Bebel tem lutado para que o governo garanta segurança sanitária nas escolas

Insulto “à Maria Antonieta”
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

vemos. Para que isso,
por que tal desprezo
aos angustiantes
problemas vividos em
Piracicaba?

Cada povo, em
cada época, parece,
realmente, ter a Ma-
ria Antonieta que
merece? Lembremo-

nos de que a explosão
dos miseráveis de França se deu
pelos acintes e desprezos da re-
aleza. A história passou a con-
tar – tenha ocorrido ou não –
que, ao ser alertada quanto à
fome do povo, à falta de pão,
teria dito: “Se não têm pão, co-
mam brioches”. Foi a chama

para explodir a monarquia ir-
responsável.

Ora, nada se pode cobrar do
“soi-disant” secretário, pois ele
insiste em dizer-se, apenas, um
cumpridor de ordens. Cobre-
mos, pois, do atual Prefeito, aler-
tando-o para a perigosa provo-
cação que faz aos piracicabanos,
a partir de sua insensibilidade e
de seus caprichos. O sr. Luciano
está próximo de se tornar a Ma-
ria Antonieta desse governo pre-
tensiosamente monárquico que
se diverte em Piracicaba. Assis-
timos a uma pecaminosa indife-
rença diante do sofrimento de
famílias assoladas pelo desempre-
go, pelo abandono, pela fome.
“Até quando, Catilina, abusarás
de nossa paciência?” – até quan-
do, prefeito e secretário?

Que esses moços se lembrem
da advertência do poeta Belmiro
Braga: “Água morro abaixo, fogo
morro acima, quando o povo
quer nem Deus desanima....” In-
dignado por tanto insulto, quem
haverá de controlar um povo já
machucado pela miséria, desa-
brigados vivendo ao Sol, à chu-
va, ao frio?  A explosão popular
está às nossas portas. O insulto
“à Maria Antonieta” costuma
provocar fúria. Uma simples
questão de tempo.

———
 Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Cecílio Elias Netto

Quando se lhe cobram
infor-mações, o “soi-
disant” secretário da
também “soi-disant”
Secretaria de Cultura
costumava dizer “es-
tar em missão”. Ou
seja: apenas cumpria
ordens. Nunca se re-
velou, porém, se eram ordens
do preboste ou do ex-vocife-
rante vereador do revólver que
se arroga ser o comandante
daquele setor. De qualquer
maneira, parece que o já cele-
brado General Pazuello fez
mesmo escola: “Um manda,
outro obedece.” Doloroso e
triste.

O fato ineludível, no entan-
to, é a responsabilidade ser do
Prefeito Municipal, o sr. Luciano
Almeida. O absurdo desejo de
transferir a histórica Pinacoteca
Municipal para o Engenho Cen-
tral é revelador de incapacidade
de avaliação. E de desrespeito aos
sacrifícios, conquistas e realiza-
ções do passado. O cumpridor de
ordens do Prefeito parece toma-
do de um interminável surto de
ressentimento. E, revelando-se
interminável, deixa de ser sur-
to para se tornar enfermidade
real. Ora, qual a justificativa
para essa aventura sem sentido
que causa indignação aos pira-
cicabanos? Por que tais capricho
e obsessão, tal infantilismo ad-
ministrativo num momento de
crises agudas e dolorosas?

No ano passado, revelou-se
que se empenhara uma verba de
800 mil reais para reformas
num dos barracões do Engenho.
Anote-se: eles querem reformar
um barracão, gastar verbas que
seriam necessárias em outras
áreas – apenas para substituir o
que já existe há 50 anos, a Pina-
coteca, construída com detalhes
e cuidados especiais. Por que,
para quê, além de parecer capri-
cho de criança rica e mimada que
“quer porque quer”? E com o di-
nheiro da população que vê mul-
tidões de desempregados, de de-
sabrigados, de enfermos, de fa-
mintos, de sofredores!

Mas a cínica pretensão au-
menta o apetite dos indiferen-
tes brincalhões. Agora, noticia-
se que – para a estúpida mu-
dança da Pinacoteca – exigem-
se R$ 1,23 milhão! A insensibi-
lidade da Prefeitura vai para
além de teimosia de menino rico.
Torna-se provocação ao bom
senso e inteligência do povo e –
acima de tudo – um insulto,
zombaria em relação à extrema
gravidade do momento que vi-

Cobremos, pois,Cobremos, pois,Cobremos, pois,Cobremos, pois,Cobremos, pois,
do atual Prefeito,do atual Prefeito,do atual Prefeito,do atual Prefeito,do atual Prefeito,
alertando-o paraalertando-o paraalertando-o paraalertando-o paraalertando-o para
a perigosaa perigosaa perigosaa perigosaa perigosa
provocaçãoprovocaçãoprovocaçãoprovocaçãoprovocação
que faz aosque faz aosque faz aosque faz aosque faz aos
piracicabanos, apiracicabanos, apiracicabanos, apiracicabanos, apiracicabanos, a
partir de suapartir de suapartir de suapartir de suapartir de sua
insensibilidade einsensibilidade einsensibilidade einsensibilidade einsensibilidade e
de seus caprichosde seus caprichosde seus caprichosde seus caprichosde seus caprichos
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Eixo SP inicia recuperação do pavimento na SP 304
A Eixo SP deu início aos tra-

balhos de recuperação do pavimen-
to da SP 304 - Rodovia Geraldo de
Barros, no trecho entre Piracicaba
e Santa Maria da Serra. Recente-
mente, vários pontos da rodo-
via foram danificados em de-
corrência das fortes chuvas que
caíram sobre a região. Desde a
última terça-feira (8), equipes
da concessionária estão traba-

Por se tratar de um trecho de pista simples, a concessionária adotou o sistema de Pare e Siga

lhando na fresagem e na recom-
posição da camada asfáltica nes-
ses pontos, partindo do trecho lo-
calizado em Santa Maria da Serra.

De acordo com o superinten-
dente de obras da Eixo SP, José
Geraldo de Andrade, os serviços de
recuperação do pavimento serão
executados em toda a extensão da
SP 304, entre Piracicaba e Santa
Maria da Serra, passando por

São Pedro. Para dar maior cele-
ridade aos trabalhos, Geraldo
informa que a força-tarefa para
recomposição da via será reali-
zada inclusive aos sábados.

O superintendente ressalta
que, durante o período de obras,
será preciso que os motoristas que
utilizarem o trecho tenham mais
cautela ao passar pelos locais onde
as equipes estão trabalhando para

que acidentes sejam evitados.
Por se tratar de um trecho

de pista simples, a concessioná-
ria adotou o sistema de Pare e
Siga, em que apenas uma faixa
da via fica liberada para o trân-
sito, enquanto o serviço é reali-
zado na outra faixa. E por esta
faixa liberada para o trânsito os
veículos passam, alternadamen-
te, uma vez em cada sentido.
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Museu oferece visita guiada a estudantes
O Museu Gustavo Teixeira,

sob responsabilidade da Coor-
denadoria de Cultura de São
Pedro, recebeu nesta quarta-fei-
ra (16/02) alunos do Colégio São
Vicente de Paulo, que participa-
ram de visita guiada pelo local,
com o intuito de aprenderem
sobre a história da cidade. A
atividade integra a programa-
ção de aniversário de São Pe-
dro, que completa 141 anos na
terça-feira, dia 22 de fevereiro.

Na ocasião, a equipe do mu-
seu realizou ações educativas com
os alunos, a fim de fixar as infor-
mações transmitidas durante a vi-
sita. Os temas abordados foram:
história de São Pedro, vida e obra
de Gustavo Teixeira e histórico do
prédio que abriga o museu. Na se-
quência, os estudantes responde-
ram a perguntas e utilizaram ta-
buleiro e dado para dinâmicas.

"Essas visitas guiadas são ex-
tremamente importantes para as
crianças e jovens, que têm a opor-
tunidade de conhecer muito mais

da nossa cidade e depois repassar
aos familiares em casa", comentou
o coordenador de Cultura de São

Pedro, Ivan Teixeira. Diversas ou-
tras escolas já têm data reser-
vada para a visita guiada com a

equipe do museu. Quem tiver
interesse pode entrar em conta-
to pelo telefone (19) 3481-9205.

Alunos do Colégio São Vicente de Paulo conheceram o local
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Prefeito João
Victor fala com
alunos da Etec

O prefeito João Victor Barbo-
za (Cidadania) foi convidado para
um bate-papo durante a aula inau-
gural para alunos que frequentam
a ETEC (Centro Paula Souza). Na
oportunidade, o chefe do Executi-
vo desejou um excelente ano letivo
e falou ainda sobre os desafios da
máquina pública e a importância
dos jovens na sociedade.

"Para a maioria de vocês, esta
é uma oportunidade de ouro. É a
chance que têm de incrementar os
estudos e as habilidades técnicas,
o que considero essencial para in-
gressarem no mercado de traba-
lho. Cursos como estes são capazes
de abrir horizontes e dar um norte
para quem está à procura de um
futuro profissional. Nós somos par-
ceiros de projetos como este, e acre-
dito que este é um dos desafios de
quem está à frente de uma prefei-
tura: ajudar nossos jovens a pros-
perar e criar uma sociedade mais

igualitária", disse o prefeito.
João Victor, que é o prefeito

mais jovem da região, também fa-
lou sobre sua trajetória. "Desde
cedo estive atento às agremiações
estudantis, fazendo parte das ini-
ciativas que de alguma forma im-
pactavam no município. E assim
vamos crescendo: conhecendo
mais da nossa própria história, cri-
ando laços afetivos e profissionais,
até que as portas se abrem de ma-
neira que nem esperamos."

O prefeito citou ainda o
exemplo do funcionário Everton
Rocha, da Pasta de Turismo,
que passou por processo similar
ao dos jovens que estão cursan-
do a ETEC. "É um servidor que
também procurou se capacitar,
se informar, e hoje colhe os fru-
tos disso. Está conosco há al-
gum tempo já e o temos como
um grande exemplo daquilo que
pode dar certo", complementou.

Prefeito falou dos desafios da máquina pública e da
importância dos jovens na sociedade
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Trecho urbano da SP 304 será recuperado pela Eixo SP
A Eixo SP Concessionária de

Rodovias iniciou nesta quinta-fei-
ra (17) as obras de recuperação do
pavimento no trecho urbano da SP
304 - Rodovia Geraldo de Barros,
em Águas de São Pedro. Os servi-
ços ficarão concentrados no trecho
que vai do km 189 até o km 195, o
que abrange o centro da cidade. Os

De acordo com estimativa da Eixo SP, serão aplicadas, aproximadamente, 1.200 toneladas de massa asfáltica na recuperação do pavimento
trabalhos serão realizados de se-
gunda a sábado, das 7h às 17h30,
e aos domingos, das 7h às 15h. A
previsão da concessionária é con-
cluir a revitalização de todo esse
trecho até o dia 24, ou seja, antes
do feriado de Carnaval.

De acordo com estimativa
da Eixo SP, serão aplicadas,

aproximadamente, 1.200 tone-
ladas de massa asfáltica na re-
cuperação do pavimento. Du-
rante o período das obras, a
concessionária adotará o siste-
ma Pare e Siga, o que exigirá
atenção redobrada dos motoris-
tas. O sistema consiste em libe-
rar apenas uma faixa da via

para o trânsito, enquanto a ou-
tra faixa fica interditada para a
realização dos serviços. Os veí-
culos passam pela via que está
liberada de maneira alternada,
ou seja, em um sentido de cada
vez. A Eixo SP informa que o
local das obras permanecerá si-
nalizado enquanto os serviços

estiverem em andamento. A
medida tem como objetivo ga-
rantir a segurança do usuário
da rodovia e dos trabalhadores.
Por esse motivo, a concessioná-
ria pede cautela aos motoristas
que utilizarem o trecho nos
próximos dias. A concessioná-
ria ressalta ainda que, aos sá-

bados e domingos, os serviços
serão deslocados para trechos
afastados da região central do
município, entre os quilômetros
189 e 191, em razão do aumento
na movimentação de veículos
que normalmente ocorre aos
fins de semana no perímetro ur-
bano de Águas de São Pedro.

"ORGANIZE SEU NEGÓCIO"
Foi encerrado nesta quinta-feira (17) o curso presencial "Organize Seu Negócio", ofe-
recido por meio do Sebrae e que teve início na segunda. A iniciativa faz parte do progra-
ma Empreenda Rápido, do governo estadual. Durante os quatro encontros foram abor-
dados os temas: empreendedorismo, formação de preço, fluxo de caixa e marketing
digital. A capacitação dá orientações para que as empresas se mantenham no merca-
do de forma saudável. Os alunos avaliaram de forma positiva. "Curso excelente, pesso-
as pró-ativas e conhecimento compartilhado", disse Nicole. Já a Daiane, outra partici-
pante, disse que o curso "abre muito a mente com vários negócios em um só."
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Projeto fica mais próximo de
ter galpão para feira do produtor

O projeto Plantando Sonhos
está cada vez mais próximo de ter
um espaço apropriado para a reali-
zação de uma feira do produtor
local. Esta semana o prefeito João
Victor Barboza e o vereador Valter
Ferreira estiveram em reunião com
o deputado estadual Roberto Mo-
rais para tentar viabilizar o sonho
da entidade.

Também participaram do en-
contro as fundadoras e associadas
do projeto Ciléia Bobrich Jacob,
Lucila Jacob Miralles e Maria He-

lena Fernandes Kesselman. Em ofí-
cio assinado pelo chefe do Executi-
vo e também pelo vereador, fez-se
a solicitação de R$ 100 mil junto
ao deputado para a construção do
galpão em área já definida pela en-
tidade. "É nosso dever apoiar os
produtores locais. Águas de São Pe-
dro tem essa veia saudável, e estes
costumes só ajudam na qualidade
de vida e também na longevidade
de nossos moradores. É um pleito
mais que justo e que contará com
toda nossa articulação política para

que saia do papel", disse o prefeito
João Victor.  O deputado recebeu a
solicitação e disse que o objetivo é
colocar no planejamento de indi-
cação para este ano de 2022.

O projeto Plantando Sonhos
promove ações de qualidade de
vida, socialização, sustentabili-
dade, desenvolvimento econô-
mico, cultural e de turismo. É
por meio dele que são comerci-
alizados na cidade, ainda em
delivery, produtos orgânicos e
com foco na culinária afetiva.

"É nosso dever apoiar os produtores locais", disse o prefeito João Victor
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Aluno de Charqueada conquista
medalha de ouro em olimpíada

O aluno Erick Araújo de Oli-
veira da EMEB Professora Áurea
Montezzo Beissmann conquistou a
medalha de ouro na 16º Olimpía-
da Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP), um
projeto nacional dirigido às esco-
las públicas e privadas brasileiras
realizado pelo Instituto de Mate-
mática Pura e Aplicada (IMPA).

O evento conta com o apoio da
Sociedade Brasileira de Matemáti-
ca (SBM) e é promovido com re-
cursos do Ministério da Educação
(MEC) e do Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovações (MCTI).
O aluno ficou em 1º lugar no

estado de São Paulo e na 31º posição
entre os medalhistas de ouro a nível
nacional. Agora, ele terá a oportunida-
de de participar, pelo terceiro ano con-
secutivo, do Programa de Iniciação Ci-
entífica Jr. - PIC. Tudo isso porque
Erick foi medalhista de prata na
OBMEP 2019 e vem se destacando
ano a ano.

O PIC fornece material didáti-
co e auxílio financeiro (bolsa men-
sal-CNPq) ao aluno, propiciando
contato com questões no ramo da

matemática, ampliando o conheci-
mento científico e preparando para
a vida profissional e acadêmica.

Devido ao desempenho, Erick
foi convocado para participar nos
dias 14 e 15 de fevereiro da Olimpí-
ada Brasileira de Matemática
(OBM). "Nossos parabéns ao Erick
por este desempenho que nos en-
che de orgulho. Mais uma prata
da casa que leva o nome de Char-
queada para um dos eventos
mais conceituados na área de
ensino", destacou o prefeito Ro-
drigo Arruda (DEM).
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Prefeitura faz nebulização
para controle da dengue

A Prefeitura de Águas de São
Pedro concluiu uma ação de nebu-
lização por toda a cidade. O objeti-
vo é combater o avanço e procriação
de mosquitos da dengue e pernilon-
gos. O inseticida usado também tem
ação eficaz contra baratas, carrapatos,
escorpião, percevejo e pulgas. "É uma

ação que fazemos todos os anos visan-
do combater a proliferação destas pra-
gas. Temos várias áreas públicas e ver-
des que necessitam de atenção especi-
al. É questão de saúde pública", lem-
bra o prefeito João Victor Barboza
(Cidadania). A ação percorreu os
bairros do Centro, Califórnia, Po-

rangaba, Iporanga, Vila Operária e
Jardim Jerubiaçaba. Além disso,
também serão nebulizadas as prin-
cipais ruas e avenidas da estância.
Foram alvo da ação diversas pra-
ças, o Bosque Municipal, Relógio do
Sol, Lago das Palmeiras, Ponto dos
Cavalos e demais espaços públicos.


