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Programa "Calçada Nova"
é lançado pela Prefeitura

De acordo com o prefeito Thiago
Silva, uma calçada em perfeito
estado melhora a qualidade de
vida das crianças, gestantes,

idosos e pessoas com deficiência
Durante o ato cívico que mar-

cou as comemorações dos 141 anos
de São Pedro, a Prefeitura anun-
ciou o lançamento do programa
Calçada Nova, criado para a cons-
trução e reparo de mais de 15 mil
metros quadrados de calçada para
os imóveis públicos. "Com o pro-
grama Calçada Nova vamos tor-
nar a mobilidade dos pedestres
mais segura, deixando São Pe-

dro cada vez mais preparada
para todas as pessoas", disse o pre-
feito Thiago Silva, acrescentando
que a Prefeitura pode notificar os
proprietários de imóveis com cal-
çadas irregulares e, ainda, cobrar
dos mesmos os reparos feitos pelo
poder público. Entre as autori-
dades presentes na solenidade
estavam o ex-prefeito da cida-
de, Helinho Zanatta. A3

NOVO FARDAMENTO
O prefeito Thiago Silva entregou novos uniformes à Guarda Civil Municipal, em soleni-
dade com a participação do comandante da corporação, Luciano Luna. Os novos itens de
fardamento recebidos pela GCM foram um cinturão de couro completo, um cinto
azul de lona, um boné azul marinho com brasão da guarda, uma blusa de frio azul
marinho com brasão do município e da guarda, duas camisetas azul marinho tecido
ripstop com brasão do município e da guarda; duas calças azul marinho tecido rips-
top, duas camisetas brancas e duas máscaras com brasão do município. A3

Iluminação:
Nelinho
questiona a
duplicidade
em cobrança

São Pedro
terá
programação
de Carnaval
neste final de
semana

A Secretaria Municipal de Tu-
rismo, Cultura, Esporte e Lazer
anunciou, para este final de sema-
na (sábado, 26, e domingo, 27) di-
versas atividades alusivas ao perí-
odo carnavalesco, incluindo músi-
ca e oficinas artísticas, totalmente
gratuitas.  Neste período, o Museu
Gustavo Teixeira fica aberto para
visitação. Nos dias 27 e 28/02 e 1/
03, o local funciona das 9h às 13h ,
com entrada gratuita. A3

FONTANÁRIO REINAUGURADO
Na sexta-feira (18), foi reinaugurado o Fontanário Mu-

nicipal de Águas de São Pedro. Localizado no coração
da avenida central, o espaço passou por obras e está
totalmente repaginado. O evento contou com a presença
do prefeito João Victor Barboza (Cidadania), vereadores
e demais autoridades do município. "Sabemos do poten-
cial do Fontanário e o quanto ele representa em termos
turísticos", disse o chefe do Executivo. A13

O vereador Nelinho Noronha
(PT)  está questionando a possível
cobrança em duplicidade da con-
tribuição de iluminação pública
(CIP), uma vez que está sendo co-
brada pela CPFL e também pela Pre-
feitura, através do carnê do IPTU.
Nelinho, inclusive, protocolou na
Câmara Municipal de Águas de São
Pedro requerimento questionando
o que está ocorrendo, para evitar
que os contribuintes possam conti-
nuar sendo penalizados por uma
possível cobrança indevida. A14
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Deliberação das autoridades
sanitárias confrontam

negacionismo da SEDUC
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Professora Bebel

O negacionismo e ir-
responsabilidade do secre-
tário estadual da Educa-
ção, Rossieli Soares, frente
à gravidade da pandemia
de Covid 19 sofreram um
golpe importante na data de
hoje, 18/2, com a publicação no
Diário Oficial do Estado de Nota
Técnica da Comissão Interges-
tores Bipartite do Estado de São
Paulo - CIB/SP, intitulada Sur-
tos Institucionais de COVID-19:
Orientações e recomendações.

Ao contrário do secretário da
Educação, que minimiza a pande-
mia e considera que é totalmente
normal e aceitável salas superlota-
das e sem ventilação nas escolas
estaduais na atual conjuntura, a
Nota Técnica recomenda medidas
estritas de prevenção e ação nos
casos de "surto institucional" que
é definido pela Comissão Interges-
tores como "Ocorrência de dois ou
mais casos suspeitos ou confirma-
dos que tenham relação entre si e
sinais e sintomas semelhantes em
uma mesma instituição e em perío-
do de tempo de até 14 dias." Um
surto pode justificar a interrupção
das atividades da instituição, in-
clusive escolas, ouvida o órgão de
vigilância sanitária do Município
onde se localiza.

Ao longo de dezenas de itens
bastante detalhados, o órgão esta-
belece uma série de procedimentos
que não se observam nas escolas
estaduais, incluindo o uso perma-
nente de máscaras adequadas, o
controle da situação de vacinação
das pessoas que frequentam a uni-
dade, ambientes ventilados e, ain-
da, estabelecer rotina diária para
limpeza e desinfecção das instala-
ções, incluindo banheiros, refeitó-
rios, cozinhas, e outros, das super-
fícies de contato e dos objetos de
uso comum, como maçanetas, apa-
relhos telefônicos, mesas e banca-
das, colchonetes, trocadores e ou-
tros. Utilizar álcool 70%, solução
de hipoclorito de sódio 1% ou água

Quem sabe faz, quem compreende ensina!
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Aldo Nunes

Já dizia Aristóteles, o
grande filósofo grego da
antiguidade: É no passa-
do que está a base do nos-
so conhecimento moder-
no. Infelizmente, no mo-
mento atual, a maioria
dos que ensinam, nunca fez, nun-
ca colocou a mão na massa. Isso é
varrer contra o vento, enxugar gelo
com plástico.

Estive meio de molho pois, no
dia 8 passado (terça-feira), passei
por uma cirurgia a qual vinha sen-
do protelada para que os mais ne-
cessitados pudessem ser atendidos,
especialmente porque essa Covid/
19, que virou o mundo de cabeça
para baixo, está comprometendo
todos nós. Agora como já me livrei
dos pontos recebidos, estou nova-
mente iniciando a entrada na luta
diária, moderadamente, para con-
tinuar a minha lida. Faço minha
parte e tolero as falhas alheias. O
mundo não funciona nada bem
neste momento. Isso afeta os pro-
jetos das pessoas proporcionan-
do contrariedades que resultam
mudanças rápidas de direção,
tal qual o vento que sopra ora
para a esquerda, ora para a di-
reita, ora para cima, ora para
baixo. É preciso que tenhamos os
pés em base firme e não em areias
que acompanham o vento.

Enquanto no hospital, pude
assistir o que é estar desesperado.
A tecnologia existe, mas, não dá
conta nesse momento de crise, es-
pecialmente de manter a vida do
ser humano. Ali é onde podemos
começar a entender o que é frater-
nidade, dedicação, amor ao próxi-
mo, maturidade profissional. Eu
que já muito militei na área da saú-
de desde os meus 13 anos de idade
e, não tive condições financeiras
para custear meus estudos nessa

área da saúde, muito
aprendi sobre ela, sobre a
vida e continuo a me dedi-
car para ela. Certo amigo
me perguntou: Porque
você se diz místico? Eu res-
pondi: porque no misticis-
mo é que aprendi a acredi-
tar no sobrenatural, a bem

usar a minha intuição, a vencer na
vida, a entender que tudo nos é
possível. Basta querer e se dedicar.

Tudo está ao nosso alcance.
Apenas não dê passos maiores que
suas pernas. Utilize aquilo que você
dispõe, pois ninguém pode dar
mais do que possui, do que apren-
deu. Desde que apareceu a Covid/
19, já conhecendo a epidemia da
AIDS, fiquei atento para o que vi-
ria na sequência. Devidamente va-
cinado, procurei regionalmente ver
'in loco' o que se passava com o cli-
ma, especialmente a falta de chu-
vas, as queimadas rurais, pois en-
tendo que o clima é o fator primor-
dial de reaparecimento de doenças
já antigas e bem naturalmente evo-
luídas sem que prestemos a neces-
sária atenção. Não me limitei a so-
mente ler o noticiário e, fui consta-
tar com meus próprios olhos e de-
mais sentidos físicos, que estamos
deixando de utilizar com regulari-
dade e, portanto, desatualizados,
embora entendamos que a tecno-
logia atual tudo resolve. O que não
é verdadeiro.

Estive no município de Barra
Bonita para entender o problema
dessa grande represa da nossa re-
gião, formada pelos rios Tietê e Pi-
racicaba, onde nasceu a hidrovia,
da qual tenho especial conhecimen-
to, pois fiz - enquanto agente fiscal
de rendas do governo de São Pau-
lo - parte do estudo e liberação do
regime especial do transporte plu-
vial de álcool, milho e demais pro-
dutos agrícolas nas barcaças, des-
de de Araçatuba até Anhembi, pas-

sando por Santa Maria da Serra.
Lá constatei como aquela represa
estava com pouca água, assoreada
e restringindo a passagem das bar-
caças; estive em Ribeirão Bonito
(terra onde nasceu minha falecida
mãe), indo por Rio Claro, São Car-
los e voltando, passei pela Represa
do Lobo (Itirapina), Distrito de Ita-
queri da Serra, e desci a nossa Ser-
ra de São Pedro. Constatei a grave
seca que afeta a região, a queima-
da de eucaliptos entre Itaqueri da
Serra e São Pedro, bem como a en-
costa da nossa Serra e a quase ex-
tinta plantação de cana-de-açúcar
uma das nossas maiores fontes de
renda agrícola, que para esse ano
de 2022 será mínima.

Tenho há bom tempo, em
meus artigos, chamado a atenção
das autoridades responsáveis,
para que todos os municípios man-
tivessem, pelo menos, um mínimo
de atenção para com a observação
do clima, anotando diariamente a
quantidade de chuva caída em seu
território; direção e velocidade do
vento; análise geológica de seu solo
e passamento desses dados para os
órgãos e empresas especializadas,
para uma melhor previsão dos fe-
nômenos climáticos, sem o que não
há como planejar uma proteção
dos seus munícipes, para não se-
rem pegos de surpresa por chuvas,
ventos e raios e não aconteça o que
estamos vendo em Minas Gerais,
no Rio de Janeiro, Bahia e cida-
des aqui da nossa região.

Ainda há pouco Piracicaba
perdeu seu Observatório Espacial
ali na estrada Piracicaba/Rio Cla-
ro, bem pertinho do zoológico mu-
nicipal, instalado em terras da Es-
cola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz - USP?, e que proporci-
onava visitas para estudantes e
pessoas interessadas em aprender
pelo menos o elementar em astro-
nomia e climatologia. Conhecer um
pouco do nosso céu brasileiro e sa-
ber nos localizar sem utilizar GPS.
Não me esqueço, jamais, quando
lecionava Contabilidade no Colégio
Comercial de São Pedro, contando
a história da palavra "salário", que
nasceu bem antes de Cristo: do la-
tim salarius = quantia que se en-
tregava para os soldados romanos
para comprarem o sal, indispensá-
vel para manutenção da vida.

Lembremos sempre que nós
brasileiros estamos abaixo da li-
nha (ilusória) do equador (he-
misfério Sul) e, portanto, as es-
tações climáticas são inversas
dos países acima da linha do
equador (hemisfério Norte). Es-
tamos aqui no Verão que vai até
20 (domingo) de março às 12h34 e
o Outono tem início em 20 (domin-
go) de março às 13h35. Não nos
esqueçamos das "Águas de Mar-
ço", esse ano aqui para nós elas
serão mais violentas. O estado de
São Paulo está na linha invisível
do Trópico de Capricórnio, que pas-
sa pela capital do estado, em para-
lelo ao círculo polar antártico.

Façamos as coisas com conhe-
cimento delas, para que possamos
compreender e poder ensina-las
para aqueles que vierem depois de
nós. Que os anjos nos amparem
neste final de semana.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e agente fiscal de
rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com.
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sanitária 2,5%. A Nota Téc-
nica é válida não apenas es-
colas, mas no caso das es-
colas estaduais, como es-
perar que a rotina diária
de limpeza e desinfecção
possa se estabelecer se fal-
tam funcionários não ape-

nas no setor de limpeza, mas em
quase todas as áreas?

O documento também deter-
mina a comunicação aos órgãos
competentes de todos os casos sus-
peitos, confirmados ou não, o que
colide diretamente com a atual pos-
tura da SEDUC (Secretaria Esta-
dual da Educação) de omitir da-
dos, para fazer crer que está tudo

bem nas escolas. Levantamento
parcial da APEOESP, com dados
de apenas 107 escolas, já indica a
ocorrência de 530 casos da doen-
ça. Há escolas com 35 casos. A si-
tuação, portanto, é grave.

A resposta da SEDUC à Nota
Técnica não poderia ser mais reve-
ladora: afirma que cumprirá as
orientações e recomendações, mas
protesta pelo fato de não ter sido
consultada "sobre o teor das medi-
das e os efeitos negativos no aten-
dimento presencial aos estudan-
tes". Mais uma vez se evidencia o
pouco valor que este secretário da
Educação dá à saúde e à vida dos
professores, funcionários e estu-
dantes de nossas escolas,

Professora Bebel, deputa-
da estadual pelo PT, presi-
denta da Apeoesp, líder da
bancada do PT na Alesp.

Envelhecimento é
direito e conquista
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Alexandre
Padilha

Poder envelhecer
de maneira ativa e sau-
dável é, de fato, um de-
safio de todos e não
apenas de caráter indi-
vidual. Além das ações
de gestão no âmbito da
saúde pública como di-
reito de todo cidadão
brasileiro graças ao nosso Sis-
tema Único de Saúde (SUS),
políticas públicas específicas e
de acompanhamento funcionam
e precisam ser encorajadas, porque
são imprescindíveis para que isso
aconteça.

Classificar o envelhecimento
como "velhice" é denominar o tem-
po de vida de uma pessoa como
diagnóstico de doença, o que re-
força o estigma e o idadismo, que é
o preconceito de idade. Há cami-
nhos para que esse tipo de precon-
ceito seja reduzido, que é o que re-
comenda o Relatório Mundial so-
bre o Idadismo, de autoria da Or-
ganização Pan-Americana da Saú-
de (Opas), que recomenda ações dos
governos, agências da ONU, socie-
dade civil e setor privado.

Sou defensor dos direitos da
população idosa e sempre que pos-
so me envolvo com a temática do
envelhecimento como direito.
Quando Ministro da Saúde, prio-
rizamos o incentivo ao envelheci-
mento ativo e saudável nos esta-
dos e municípios como com a im-
plantação do Programa Academia
da Cidade para estimular as ativi-
dades físicas, focadas no bem-es-
tar saudável, a ampliação das uni-
dades do programa Farmácia Po-
pular, que deu acesso gratuitamen-
te aos medicamentos de uso conti-
nuado aos idosos, e também o pro-
grama Mais Médicos que levou
acompanhamento médico e criou
vínculo com essa população.

Dois importantes Projetos
de Lei tramitam no Congresso
Nacional, o PL  5.178/20 que

cria e regulamenta a
profissão de cuidador
social de pessoa e o PL
9.003/17 que regula-
menta a profissão de
gerontólogo. A aprova-
ção deles é fundamen-
tal para a reafirmação
do direito da pessoa
idosa. Estamos lutan-
do para que eles sejam
aprovados o mais rá-

pido possível tanto na Câmara
quanto no Senado.

Sou membro da Comissão
de Direitos da Pessoa Idosa na
Câmara e iremos convocar uma
audiência pública sobre a necessi-
dade do Brasil aderir e endossar a
convenção pan-americana de de-
fesa dos direitos da pessoa idosa.

Outra importante iniciativa que
deve ser assegurada é da liga ibe-
ro-americana de combater o ida-
dismo, liderada e coordenada pelo
Dr.  Alexandre Kalache. Para que
o Brasil consiga atingir a meta
que propôs a OMS em Assem-
bleia Geral, que estabeleceu o pe-
ríodo de 2021 a 2030 como a
"Década do Envelhecimento
Saudável", precisamos de polí-
ticas afirmativas que foquem no
cuidado e na promoção do en-
velhecimento saudável, sem es-
tigma e preconceito.

Alexandre Padilha, médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

João Ribeiro
Junior

Os Direitos Humanos
sustentados pela Declara-
ção Universal dos Direi-
tos do Homem são, sem
dúvida, o " ex-libris" da
Revolução Francesa, e a
urgência de um reconhe-
cimento universal dos direitos de
cada indivíduo, sendo, particular-
mente hoje, uma prioridade de va-
lores que faz parte do consciente
coletivo da Humanidade. Lendo o
filósofo alemão Kant, mentor des-
ta ideologia, e a negação que faz do
princípio do ser humano, torna-se
claro que a tendência racionalista
do direito moderno tem como fon-
te o problema dos "Universais" (o
que se considera como comum a
todos os homens). E seu ponto ne-
vrálgico, é, sem dúvida, a existên-
cia de uma natureza humana, ani-
malesca ou primitiva, assassina,
sem qualquer solidariedade com o
outro em razão do seu racismo, da
crueldade e repúdio às mulheres
como seres inferiores, principal-
mente no Oriente maometano Ora,
e se não há "natureza humana",
em que se fundamentam os direi-
tos do homem? A problemática dos
direitos humanos é como assegu-
rar o que significa para garantir a
ordem e a justiça social, exaltando
a defesa da liberdade e dos direitos
humanos do cidadão na forma
como tem sido concebido o bem
comum da Humanidade. O que
vemos, atualmente, é a defesa dos
direitos humanos do criminoso, do
estuprador, do ladrão, do infanti-
cida, do feminícidia, esquecendo-
se os direitos humanos das vítimas.
Neste caso nosso Código Penal é
muito brando.  E nossa Constitui-
ção não permite a pena de morte.

A forma de conceber os di-
reitos humanos perpetrada pela
Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem de 1948, condu-
ziu a problemática da dignida-
de da pessoa humana para o
mar alto da especulação, reple-

to de vagalhões proveni-
entes dos mais variados
quadrantes ideológico e
religioso; e em cada mo-
mento as opiniões e prer-
rogativas multiplicam-se,
sob novas casuísticas,
consoante o contexto ou
momento histórico em
que se dão. Por essa razão,

afirmava o filosofo francês Jacques
Maritan que os direitos humanos,
na forma como têm sido concebi-
dos, são um problema aparente-
mente insolúvel para o homem
contemporâneo. Qual a causa
disso? Talvez, a expressão de
Guzman Carriquiry Lecour nos
possa esclarecer. Afirma ele que
"o atual apelo universal aos

Direitos humanos se depara com
o paradoxo de que nunca antes os di-
reitos humanos estiveram tão caren-
tes de fundamentos" ("A Lei Natural e
os Direitos Humanos"). O problema da
insolubilidade dos problemáticos "di-
reitos humanos" não é de hoje. Na obra
"Lei Natural e Lei não escrita", Mari-
tan analisa que foi a partir do século
XVIII que Europa fundou as suas ati-
tudes morais numa nova doutrina que
considerava o direito como produto
exclusivo da vontade humana, tendo-
se então proclamado a razão individu-
al como inteiramente livre. A partir
desse momento a ordem racional da
vida humana deixou de ser concebida
como algo criado por Deus, mas sim
criado pela razão humana numa ten-
dência materialista, otimista e revolu-
cionária, que teria o seu fruto no mito
da Revolução. Isto significa que o que
fundamentou a nova doutrina fo-
ram as especulações filosóficas da
época moderna, as quais suscita-
ram uma nova visão do homem
que faria eclodir a Revolução
Francesa e, consequentemente, a pro-
clamação dos direitos do cidadão.

Foi no preâmbulo da Declara-
ção Francesa de 1789 que se afir-
mou a marca do individualismo de
raiz dos direitos humanos, direi-
tos vistos como "naturais, inalie-
náveis, invioláveis, sagrados". Não
será difícil entender então a razão

pela qual, em pleno século XIX, Jules
Michele em sua "História da Revo-
lução Francesa" entendeu-os como
o evangelho laico (materialista) da
Humanidade; e é fácil perceber-se a
razão disso: basta recorrer à afirma-
ção de Bertrand Russel ("História da
Filosofia Ocidental") de que a bíblia da
Revolução Francesa fora o "Contrato
Social de Rousseau". Ademais, Alexis
de Toquevillie sublinhou ter sido a
irreligiosidade da filosofia do sé-
culo XVIII uma das principais cau-
sas da Revolução; filosofia essa que
visou arrancar os próprios funda-
mentos do Cristianismo ("O Anti-
go Regime e a Revolução").

A atual e espetacular crise dos
direitos humanos não só no Orien-
te como, também, no Ocidente não
pode deixar de concitar à pondera-
ção sobre o fundamento da verda-
deira paz, ou seja, o fundamento
da dignidade humana, que não é
respeitada mundialmente. A lei
natural é patrimônio da Humani-
dade e não é lícito desprezá-la, pois,
do contrário, o homem repudia o
que há mais de consequente na
própria conduta com relação a si
mesmo aos seus semelhantes.
Constata-se, inicialmente, que não
existe, entre a liberdade e a lei na-
tural, contradições ou choques pelo
contrário, os conceitos e suas deli-
mitações atendem aos anseios e às
contingências do ser humano, prin-
cipalmente, daqueles que tem   au-
toridade e o poder. Por isso, possui
ele uma dignidade que não pode
ser usurpada por ninguém. Con-
tudo o ser humano pela lei natu-
ral, possui algo mais forte. Nenhu-

ma lei positiva pode lhe tirar o di-
reito natural de ser senhor de si
mesmo e de seu destino rumo ao
desenvolvimento integral de suas
qualidades naturais e sobrenatu-
rais, ou seja, a perfeição. Como ele
é um ser irracionalmente social,
vivendo em sociedade, a sociedade
não pode permitir, que se reconhe-
ça seus direitos humanos. A socie-
dade é uma instituição mais per-
feita do que o homem em sua indi-
vidualidade que lhe fornece os mei-
os adequados para a sua existên-
cia e desenvolvimento. Por causa
disso, ele não pode utilizar esses
meios sem dar também seu tributo
ao bem comum, sacrificando às
vezes seus interesses mais imedia-
tos em proveito de toda a coletivi-
dade). Desta relação com os seme-
lhantes é tecida por multiformes
aspectos de direitos e deveres que
são indispensáveis para a vida em
comunidade. Daí os conceitos de
bem, ordem, justiça e paz.

O homem não pode ser utili-
zado como instrumento de fins
particulares ou interesses de pes-
soais, sejam eles de ordem econô-
mica, política ou religiosa, que fira
sociedade. A lei natural protege o ho-
mem dos desmandos dos que violam
esse próprio Direito que não respeitam
a dignidade de modo digno. Enfim, a
lei natural possui uma natureza emi-
nentemente imutável que a ninguém é
dado sub-rogar ou derrogar na sua
integridade sem ferir a dignidade
da pessoa humana. E os crimi-
nosos que desrespeitam essa lei
não possui tal dignidade de cha-
mar-se um ser humano, mas
sim animal irracional feroz e
raivoso., que merece a suprema
pena de deixar de existir.

João Ribeiro Junior,
advogado (USP), do-
cente de Direito Cons-
titucional e de Teoria
Geral do Estado e Ciên-
cia Política, e de Histó-
ria, doutor em Educa-
ção, mestre em Filoso-
fia (Unicamp).
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Programa Nossa Rua é assunto de
reunião entre prefeito e vereadores

CASAS E APARTAMENTOS
APT. CENTRAL: 3  dorm. (1 suíte com ar-
mário e ar cond.), w.c. social, sala, cozi-
nha com armários, roupeiro, área de servi-
ço. (1º andar, sem garagem) R$ 250.000,0
- (G/C)

APT. SEMI NOVO:  1  dorm. com armário
embutido,  copa/cozinha, sala, área de
serviço, garagem e portão eletrônico. R$
220.000,00 (M.)

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

CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,
sala TV com pergolado,  sala de jantar com
varanda e vista panorâmica, cozinha pla-
nejada e barzinho, abrigo. Parte Inferior:
Área gramada e piscina, amplo salão com
cozinha, banheiro, quarto de despejo e la-
vanderia.  Acabamento 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/SOBRADO JD.PORANGABA: Ter-
reo: Estacionamento3 carros,  sala com
sacada, cozinha, w.c. social, lavanderia,
churrasqueira e forno + edícula com 1 quar-
to, sala. Cozinha e banheiro. Superior: 3
dorm. (1 suite), w.c. social e sala, vista
panorâmica. R$ 520.000,00 ( P/R)

CASA VISTA PARA LAGO: Térreo:  Sala
de jantar, sala de tv e sala para lanchar
ambas com magnifica vista, lavabo, cozi-
nha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3
dorm. (1 suíte), w.c. social, varandas, pis-
c ina,  churrasquei ra e qu inta l .  R$
590.000,00 (R.S.)

CASA SEMI NOVA:  3 dormitórios (1 suí-
te), w.c. social, sala para 2 ambientes com
sacada, cozinha americana, área de ser-
viço, salão com pia, fogão á lenha e chur-
rasqueira, banheiro, piscina, garagem (2).
R$ 565.00,00 (B.B)

SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos

com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condi-
cionado, mezanino, varandas com vista
panorâmica; Térreo: 3 amplas salas com
ar condicionado e varanda, lavabo, cozi-
nha gd. com armários, copa, garagem
(4+ 3), edícula , churrasqueira, piscina e
quintal. R$ 750.000,00 (L/V).

CASA TÉRREA JD. PORANGABA: 3
dorm. (1 suite), w.c. social, lavabo, sala
para 2 ambientes, cozinha, área de ser-
viço, abrigo, amplo quintal com quarto,
banhei ro e sa lão+ quiosque.  R$
550.00,00 (M.B.)

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local,
3 frentes - R$ 2.300.000,00 (B)
Terreno Jd. California  -   274 m2 - R$
120.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes:
R$ 400.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) -
R$ 210.000,00 (W.R)
Terreno Comerc ia l :  445 m2 -  R$
170.000,00 (JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
550.000,00 (J.S)
Terrenos  Comercial:  288 m2 - R$
130.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba:  317 m2, mura-
do. R$ 175.000,00 (M.C.P)
Terreno Comercial: 450m2, declive. R$
180.000,00 (A.M)
Área Comercial: 1.156 m2, plana. R$
752.00,00 (W.M.)

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

CHACARA PRIMAVERA: Excelente chá-
cara, gramada + paisagismo, ótima casa
com 7 dorm., suítes, salas, varandas,
área gourmet, abrigos, dep. emp., horta,
pomar produzindo, pérgola, etc. R$
920.000,00.

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana,
Lot. Primavera R$ 180.000,00.

Programa lançado pelo Governo do Estado disponibiliza recursos para pavimentação asfáltica
O prefeito Thiago Silva reuniu-

se, na manhã desta quinta-feira,
com vereadores da cidade para ex-
planar sobre o programa Nossa
Rua, lançado pelo Governo do Es-
tado com o intuito de enviar aos
municípios recursos para pavimen-
tação asfáltica de vias urbanas de
terra. O encontro do chefe do Exe-
cutivo com a vereança aconteceu
no próprio gabinete da prefeitura.

Participaram da reunião o Se-
cretário de Governo, Claudinei
Franco de Arruda, e os vereadores
Adilson de Jesus (Branco), Adria-
no Vitor de Oliveira, Jose Roberto
de Moura (Dudu), Cleuza Barros,
Luciano Mazzonetto (Dr. Luciano
Veterinário), Elias Candeias e To-
ninho da Sorveteria.

Os demais vereadores da base
que não compareceram - Carlos
Eduardo Oliveira (Du Sorocaba),
Albino Antunes (Índio), Alessan-
dra Corbett Pisco (Professora Ales-
sandra) e Ondina Daniel - justifi-
caram a ausência.

Na ocasião, os vereadores ti-
veram a oportunidade de fazer to-
dos os questionamentos a respeito
do programa Nossa Rua, inclusive
sobre mapas e planilhas. Todas as
dúvidas foram sanadas pelo pre-
feito, que explicou que o programa
proporciona qualidade de vida aos

Vereadores tiveram a oportunidade de fazer todos os questionamentos a respeito do programa Nossa Rua

munícipes, possibilitando melhor
infraestrutura aos moradores de
diversos bairros. A viabilidade do
programa se dá com a divisão das
despesas da pavimentação entre
Estado e município. Para cada real

investido pela prefeitura, o mesmo
valor é aplicado pelo Estado. Os
bairros contemplados pelo progra-
ma Nossa Rua são Capim Fino,
Mirante e Serra Verde. Durante a
reunião, os vereadores disse-

ram estar dispostos a anga-
riar mais recursos para asfal-
tar outros bairros da cidade.
Eles também trataram de ou-
tros projetos de lei enviados
para votação na Câmara.
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Região do bairro
Floresta Escura recebe
serviço de Cata Cacareco

Programa acontece por setorização das regiões da cidade

A região do bairro Floresta
Escura recebe neste sábado (26/
02) o serviço do Cata Cacareco,
programa da Coordenadoria de
Meio Ambiente que utiliza ca-
minhão para recolher nas casas
dos munícipes móveis, eletroe-
letrônicos e outros materiais
descartáveis quebrados ou sem
uso. Em caso de chuva no dia, o
serviço será reagendado.

O programa acontece por
setorização das regiões da cida-
de, com atendimento de um se-
tor por semana para a coleta dos
materiais inservíveis. Neste sá-
bado, então, o caminhão do
Cata Cacareco está programado
para passar pelas ruas dos bair-
ros Floresta Escura, Jardim
Santa Rosa, Nova Europa e Sul-
forópolis. Os materiais para cole-
ta, por recomendação da Co-
ordenadoria de Meio Ambi-

ente, devem ser deixados nas
calçadas antes das 8h de sá-
bado. "Descartar resíduos em
locais impróprios pode propici-
ar criadouros de vetores de do-
enças, por isso é muito impor-
tante que a população colabore
conosco neste serviço", explica
Rogério Bosqueiro, coordenador
de Meio Ambiente.

CRONOGRAMA - No mês
março, o encerramento do cro-
nograma do serviço de Cata
Cacareco do primeiro trimestre
de 2022 é na região do grupo G
de bairros (Alpes das Águas,
Bela São Pedro e Terra Prome-
tida), no dia 5. Em caso de dúvi-
das, a Coordenadoria de Meio
Ambiente pode ser contatada pelo
telefone/WhatsApp (19) 3481-9260.
As informações são disponibiliza-
das também nas mídias sociais
(@meioambientesaopedro).
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Pague Menos é pioneira no uso
de câmaras conservadoras

Disruptiva desde a sua fun-
dação, há 40 anos, a Pague Menos
inova mais uma vez e torna-se a
primeira rede de farmácias do
país a fazer uso de câmaras con-
servadoras em sua frota de ca-
minhões para transporte de
medicamentos termolábeis, pro-
dutos sensíveis a variação de
temperatura, que devem ser ar-
mazenados entre 2°C a 8°C.

"As câmaras conservadoras
usadas para acondicionar e trans-
portar vacinas, como as de covid-
19, foram adaptadas para a nossa
frota de caminhões transportar
medicamentos termolábeis, garan-
tindo mais segurança de ponta a
ponta, em toda a cadeia logística.
Esse equipamento possibilitará a
Pague Menos ser um grande player
no mercado de vacina, além de
estar em linha com a nossa
agenda ESG, uma vez que elimi-
na o uso de embalagens de iso-
por, material que causa impac-
tos negativos ao meio ambien-
te", explica Renan Vieira, Dire-
tor de Supply da Pague Menos.

O equipamento mantém a
temperatura homogênea, constan-
te e segura, a partir de sistema de
refrigeração específico para trans-
porte, com ventilação interna, con-
trole e registros de dados com emis-
sões de relatórios, funcionando
mesmo com o veículo desligado,
e sistemas de alarmes caso ocor-
ra algum desvio durante toda a
rota, independentemente da
duração e condições externas de
temperatura do trajeto.

Com as câmaras conservadoras, a Pague Menos ga-
rante ainda mais segurança no transporte de medica-
mentos termolábeis de ponta a ponta

As câmaras conservadoras são
ligadas às baterias do veículo, con-
tando com termômetro próprio e
opção de inserir um pen drive a fim
de emitir relatórios que mostrem
toda a evolução e manutenção
da temperatura dos medica-
mentos armazenados - todas
têm o mesmo tamanho, facilitan-
do a volumetria no transporte e
também a manutenção delas.

"Todos os nossos centros de
distribuição e pontos de vendas,
bem como as bases das empresas
de transporte, dispõem de equipa-
mentos e plano de contingência
para manter os termolábeis em
temperatura ideal. As câmaras
conservadoras estão sendo utiliza-
das exclusivamente e de forma
pioneira nos caminhões que
saem dos CDs diretamente para
as lojas ou dos CDs para a base

do transportador, o que torna
nossa cadeia fria muito robus-
ta e sem atrito", informa Daniel
Nabuco, Gerente Executivo de
Logística da Pague Menos.

"A Pague Menos elegeu a
Elber Medical para a missão de
resolver as dificuldades de dis-
tribuição dos medicamentos que
requerem temperatura contro-
lada. A partir de agora, a rede
de farmácias implementa na sua
cadeia logística o que existe de
mais moderno e eficaz desses
equipamentos, garantindo aos
seus clientes medicamentos
eficazes e confiáveis, por meio
da nossa tecnologia. Toda a
cadeia é pensada para levar
saúde e qualidade de vida a
todos em todos os lugares",
afirma Eloi Bertoldi, CEO da
Elber Medical.
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Guarda Civil Municipal recebe novo fardamento
A GCM (Guarda Civil Munici-

pal) de São Pedro recebeu nesta ter-
ça-feira, dia do aniversário de 141
anos da cidade, novas peças de far-
damento, adquiridas com recursos
próprios do município. O prefeito Thia-
go Silva realizou a entregou dos uni-
formes na sede da GCM, para o co-
mandante da corporação, Luciano
Luna, e integrantes da guarda.

Os novos itens de fardamento re-
cebidos pela GCM foram um cinturão
de couro completo, um cinto azul de
lona, um boné azul marinho com bra-
são da guarda, uma blusa de frio azul
marinho com brasão do município e
da guarda, duas camisetas azul mari-
nho tecido ripstop com brasão do mu-
nicípio e da guarda; duas calças
azul marinho tecido ripstop, duas
camisetas brancas e duas másca-
ras com brasão do município.

De acordo com o comandante
Luna, esta é a primeira vez que a GCM
recebe a troca completa das peças da
farda. "Sempre recebíamos as peças de
forma parcial, mas agora a troca foi
completa e de excelente qualidade.
Manter a tropa alinhada e asseada ser-
ve como estímulo à prestação de servi-
ço ao munícipe. São peças feitas especi-
ficamente para o trabalho da corpora-

ção, com tecidos resistentes, prepara-
dos para as atividades da guarda. O
prefeito Thiago Silva está muito atento
e sensível às demandas relacionadas à
segurança pública municipal e isso só
proporciona benefícios aos são-pedren-
ses", comentou. Na ocasião da en-
trega do fardamento, participaram
o GCM Carvalho, o GCM Neto, Sup.
Lima, GCM Luciana, assistente ad-
ministrativo Reginaldo e Sup. Luis.

MAIS - No primeiro ano de
governo do prefeito Thiago Silva,
foram diversos investimentos para

a GCM, como troca de equipamen-
tos de informática, novos materi-
ais basilares para o funcionamen-
to da guarda (bebedouro, micro-
ondas, ventilador, ar-condiciona-
do) e três novas viaturas (SUV,
Duster e uma caminhonete S10
4x4). "Investir em segurança pú-
blica é mais que necessário. A se-
gurança é fundamental para todas
as pessoas e não medimos esforços
para oferece à população serviços
de qualidade em todas as áreas",
falou o prefeito Thiago Silva.

Prefeito Thiago Silva fez a entrega ao comandante Luciano Luna
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Qual é o tamanho da
sua pegada?

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
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Coordenadoria disponibiliza
vales-mudas de jaracatiá
Para receber uma muda é necessário participar de ação interativa nas mídias sociais

A emissão deA emissão deA emissão deA emissão deA emissão de
carbono estácarbono estácarbono estácarbono estácarbono está
mascarada emmascarada emmascarada emmascarada emmascarada em
pequenas açõespequenas açõespequenas açõespequenas açõespequenas ações
e produtos quee produtos quee produtos quee produtos quee produtos que
consumimos emconsumimos emconsumimos emconsumimos emconsumimos em
nosso cotidianonosso cotidianonosso cotidianonosso cotidianonosso cotidiano

Paula G. da Fonseca e Souza

Pegada de carbono é o termo
usado para mensurar a quantidade
de carbono que produzimos duran-
te o nosso dia a dia, ou seja, o quan-
to desse elemento deixamos no nos-
so planeta durante nossa caminha-
da por aqui.  Emitimos carbono para
a atmosfera naturalmente, pelo
simples ato de respirar. Absorvemos
oxigênio e expiramos gás carbôni-
co (CO2). Mas fique tranquilo. O
problema não está em nossa respi-
ração, então pode soltar o ar e con-
tinuar lendo para entender o ver-
dadeiro problema.

A emissão de carbono está
mascarada em pequenas ações e
produtos que consumimos em nos-
so cotidiano. Uma emissão muito
clara é a produzida por automóveis
e motocicletas que utilizam combus-
tíveis fósseis, que têm data marca-
da para acabar, como a gasolina.
Entre os principais combustíveis
fósseis estão o gás natural, o car-
vão, o petróleo e seus derivados.

Quando um combustível fóssil
entra em combustão, é queimado,
várias substâncias presentes em sua
composição química são liberadas
em forma de gás, dentre elas o CO2.
Mas por que o carbono é um vilão?

Quando esse gás entra em con-
tato com a camada de ozônio - a
camada que protege o planeta Ter-
ra e garante condições adequadas
para nossa sobrevivência, como a
temperatura -, uma reação química
ocorre, e o ozônio que estava orga-
nizado sofre uma perturbação. As-
sim, buracos começam a aparecer
na camada. E esse é um fato muito
preocupante. Os buracos na cama-
da de ozônio proporcionam o au-
mento da temperatura. E se a tem-
peratura aumenta, as geleiras der-
retem, o nível do mar sobe, o regi-
me de chuvas é alterado, as cultu-
ras agrícolas são danificadas, as-
sim como as florestas e o compor-
tamento animal e humano.

As árvores são grandes alia-
das para a remoção de carbono.
Durante o seu ciclo, elas absorvem
muito e emitem uma pequena fra-
ção, uma vez que elas também res-
piram. Todo o carbono armazena-
do é liberado quando ela morre na-
turalmente ou é cortada. Imagine o
quanto de emissão que o desmata-

mento não proporciona. Agora que
entendemos que a emissão de CO2
é maléfica para todo o mundo, va-
mos ver algumas dicas para redu-
zir nossa pegada de carbono e con-
tribuir com a saúde do planeta.

Lembra que lá no começo foi
comentado sobre o petróleo? É jus-
tamente este combustível a maté-
ria-prima para a produção de plás-
tico, portanto, durante a sua pro-
dução muito carbono é emitido.
Reduzir o consumo de plástico como
sacolinhas e produtos que possuam
muitas embalagens é um ponto po-
sitivo. Pensar duas vezes antes de
realizar qualquer compra também
é muito importante, produtos pro-
venientes de fábricas como eletrô-
nicos, roupas, alimentos e outros
bens de consumo geram um mon-
tante enorme de gases do efeito es-
tufa. Andar a pé, de bicicleta, skate,
são ótimas atitudes. Evite tirar o
carro da garagem e sempre que pos-
sível ofereça carona.

Reduzir o tempo na internet
também ajuda o planeta. Você pode
estar se perguntando: como uma
ação simples como navegar nas re-
des pode emitir carbono? A respos-
ta é fácil! Para que o seu celular e
computador funcionem, é necessá-
rio energia tanto para que estes dis-
positivos tenham bateria quanto
para armazenar, processar e dis-
tribuir informações como músicas,
fotos e mensagens. E como já foi
comentado, a energia pode gerar
CO2. Embora essa seja uma quan-
tidade muito pequena, imagine bi-
lhões de pessoas conectadas.

Esperamos que você tenha um
novo olhar com relação às suas ati-
tudes e a produção de carbono no
planeta, que adote ações sustentá-
veis e que diminua sua pegada!

Paula Gonçalves da Fonse-
ca e Souza é colaborado-
ra técnica da Coordena-
doria de Meio Ambiente.

Com o intuito de manter viva a
tradição do jaracatiá em São Pedro,
árvore-símbolo do município, a Co-
ordenadoria de Meio Ambiente dis-
ponibiliza gratuitamente aos muní-
cipes vales-mudas da planta. Para
receber uma muda é necessário par-
ticipar de ação interativa nas mídias
sociais. Essa iniciativa ocorre em par-
ceria com a Secretaria de Turismo e
a Coordenadoria de Cultura e é alu-
siva ao aniversário da cidade, que
completa 141 anos nesta terça-feira
(22/02). Ao todo são 50 mudas para
doação e os participantes podem re-
tirá-las na Secretaria de Obras a par-
tir de quarta-feira (23/02).

Quem quiser ganhar uma muda
de jaracatiá para plantar deve seguir
os perfis @meioambientesaopedro,
@culturasaopedro e @setursaope-
dro no Instagram e depois enviar a
#meupedejaracatia no chat do Face-
book ou pelo direct do Instagram da
Coordenadoria de Meio Ambiente.

"Queremos espalhar o jaracatiá
pelos quatro cantos de São Pedro. Não
podemos deixar essa tradição se per-
der, até mesmo porque o fruto, desde
2019, é patrimônio cultural do muni-
cípio. Precisamos preservar essa me-
mória", comentou o coordenador de
Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro.

Para a retirada das mudas, a
partir de quarta-feira, o endereço
da Secretaria de Obras é rua Mala-
quias Guerra, 932, Centro. O aten-
dimento é das 8h às 18h. Mais in-
formações: (19) 3481-9260. Iniciativa acontece em parceria com a Secretaria de Turismo e Coordenadoria de Cultura
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Técnica de reciclagem é usada
na recuperação da SP 191

As obras de recuperação estru-
tural da SP 191 - Rodovia Carlos
Mauro, entre os munícipios de
Charqueada e São Pedro, estão
sendo executadas pela Eixo SP
Concessionária de Rodovias com a
utilização do método de reciclagem
do pavimento asfáltico. Além de
produzir um material mais resis-
tente, a técnica colabora com a pre-
servação do meio ambiente.

O trabalho realizado pela Con-
cessionária, inicialmente, entre os
quilômetros 102 e 105, considera-
do o mais crítico do trecho, consis-
te na retirada da camada de asfal-
to e da base a uma profundidade
de 20 centímetros. Neste processo,
o material que a máquina recicla-
dora extrai é misturado a uma
massa de cimento e, em seguida,
aplicado novamente na base. Após
a secagem, a pavimentação é con-
cluída com a capa.

"Em razão do trânsito intenso
e pesado na SP 191, concluímos que
a estrutura existente não era capaz
de suportar este tráfego. Por este
motivo, tínhamos que projetar
uma estrutura de pavimento
capaz de absorver este volume
sem causar deformações", co-
menta Assis Villela, gerente de
Pavimento da Eixo SP.

Após vários estudos, o setor
de Engenharia da Concessionária
chegou à conclusão de que a me-
lhor estrutura para o pavimento na
SP 191 é aquela formada por uma
camada reciclada de solo com ci-
mento na base, uma camada de

mistura asfáltica de alto módulo e,
por fim, uma camada asfáltica del-
gada de rolamento. "Essa camada
reciclada de solo-cimento, associa-
da à camada de mistura asfáltica
de alto módulo, será capaz de re-
sistir aos afundamentos acentua-
dos que prejudicavam a trafegabi-
lidade, colocando em risco a segu-
rança dos usuários", afirma Assis.

Preservação ambiental - Além
de produzir um material mais re-
sistente ao tráfego intenso, o méto-
do de reciclagem do pavimento as-
fáltico representa uma valiosa co-
laboração ao meio ambiente. Ao

reutilizar parte do material retira-
do do pavimento antigo na compo-
sição da nova pavimentação, evi-
ta-se o descarte. Além disso, a
reciclagem contribui também
para evitar a extração de mais
recursos da natureza, auxilian-
do na preservação ambiental.

As obras de recuperação da
rodovia SP 191, entre os munícipios
de Charqueada e São Pedro, tive-
ram início no último dia 16. Os tra-
balhos começaram pelo segmen-
to considerado mais crítico da
rodovia, entre os quilômetros
102 e 105, e devem seguir por

todo o trecho entre os dois mu-
nicípios. A previsão inicial é de
que o serviço de recuperação
seja concluído em 120 dias.
Durante esse período, a concessio-
nária tem adotado o sistema Pare
e Siga para o controle do tráfego
no local das obras e para a segu-
rança de usuários e trabalha-
dores. Por esse sistema, apenas
uma faixa da via fica liberada
para o trânsito, enquanto o ser-
viço é realizado na outra faixa.
E pela faixa liberada, os veícu-
los passam, alternadamente,
em um sentido de cada vez.

Além de produzir um material mais resistente, a técnica colabora com a preservação do meio ambiente

Divu lgação
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Custou R$ 920,00
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Em ato cívico, prefeito
lança o programa
Calçada Nova
Iniciativa visa construção/reparo de mais de
15mil m² de calçada para os imóveis públicos

Em ato cívico celebrativo dos
141 anos de São Pedro, realizado
na manhã desta terça-feira (22/02)
no Hospital São Lucas (a Santa Casa
de São Pedro), o prefeito Thiago
Silva anunciou o programa Calça-
da Nova, criado para a constru-
ção/reparo de mais de 15mil m² de
calçada para os imóveis públicos.
Participaram do encontro auto-
ridades do município e da re-
gião, seguindo todos os proto-
colos sanitários recomendados
pela OMS (Organização Mundi-
al da Saúde) para conter o avan-
ço da pandemia da Covid-19.

De acordo com o prefeito Thi-
ago Silva, uma calçada em perfeito
estado melhora a qualidade de
vida das crianças, gestantes, ido-
sos e pessoas com deficiência. "Com
o programa Calçada Nova vamos
tornar a mobilidade dos pedestres
mais segura, deixando São Pedro
cada vez mais preparada para to-
das as pessoas", disse, acrescen-
tando que a Prefeitura pode notifi-
car os proprietários de imóveis com
calçadas irregulares e, ainda, co-
brar dos mesmos os reparos feitos
pelo poder público.

Durante o ato cívico, o chefe do
Executivo também comentou sobre as
obras em desenvolvimento na cidade,
como a quadra poliesportiva do bairro
São Dimas, a praça no bairro Jardim
Mariluz, a construção do almoxa-
rifado para a secretaria de Educa-
ção, entre outras. "Teremos um ano
de muitas realizações. Vamos con-
tinuar avançando em todas as áre-
as, porque a prefeitura está equi-
pada para desenvolver trabalhos
que farão a diferença na vida da popu-
lação. Nossos olhares, meu e de minha
equipe, estão sensíveis aos anseios dos
são-pedrenses", afirmou o prefeito.

Entre as autoridades presen-
tes na solenidade estavam o ex-pre-
feito da cidade, Helinho Zanatta; o
atual presidente do Conselho de
Desenvolvimento da RMP (Região
Metropolitana de Piracicaba), Lu-

Participaram do encontro autoridades do município e
da região, seguindo todos os protocolos sanitários re-
comendados pela OMS

ciano Almeida, prefeito de Piraci-
caba; e o presidente da Câmara de
Vereadores de São Pedro, Carlos
Eduardo Oliveira (Du Sorocaba).

A diretora do Hospital
São Lucas, Miriam Souza Sil-
va, também participou. Ela
apresentou o novo sistema de
e x a m e s  d o  l a b o r a t ó r i o  d a
unidade hospitalar, contra-
tado para dar agilidade aos
processos dos resultados das
análises clínicas.

O hino do município foi ento-
ado pelos músicos Ana Foizer (voz)
e André Grella (teclado). Houve,
ainda, um minuto de silêncio em
referência às vítimas da Covid-19,
apresentação da Corporação Mu-
sical União Charqueadense e exibi-
ção de um vídeo comemorativo dos
141 anos de São Pedro. Ao final do
evento, foram distribuídos pedaços
de bolo de coco com jaracatiá, ár-
vore-símbolo do município e patri-
mônio cultural da cidade.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Prefeito Rodrigo Arruda participa
do lançamento do "Nova Frota"

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), participou
nesta semana em São Paulo do lan-
çamento do programa Nova Fro-
ta. A viagem também serviu para
vencer burocracias de recursos já
indicados ao município. A primei-
ra reunião de Arruda foi com a
equipe de gabinete do secretário es-
tadual de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi.

"Charqueada é como uma casa
que está se organizando. Desde o
início do mandato estamos foca-
dos em receber recursos e convêni-
os que estavam parados, além de
fazer a solicitação de novas deman-
das. E isso tem gerado muitos fru-
tos para o município", disse o chefe
do Executivo charqueadense.

Arruda também esteve reuni-
do com o secretário adjunto de
Desenvolvimento Regional, Rubens

Cury, para tratar de todos os con-
vênios com o governo do estado que
estão prestes a serem assinados.
"Inclusive a equipe da prefeitura foi
parabenizada, pois poucos municí-
pios estão com toda a documenta-
ção redonda no sistema sem pa-
pel", lembrou. Já a última agenda
do dia foi com o sargento Costa, da
Defesa Civil, para tratar sobre o kit
que a cidade irá receber em breve:
uma pick-up, extintores, lanternas,
tenda, motosserra, entre outros.

Nos corredores do Palácio dos
Bandeirantes, Arruda e sua equipe
também foram recebidos pela as-
sessora do vice-governador, Silvia
Meira. Ela adiantou que Char-
queada será contemplada com
uma Areninha Esportiva, pro-
jeto que será implantado junto
à revitalização do Estádio Mu-
nicipal Lázaro Trevizan.

PROGRAMA NOVA FROTA -
Em cerimônia no Palácio dos Ban-
deirantes nesta terça (22), o gover-
no estadual lançou a plataforma
digital "Nova Frota - SP Não Para",
criada para facilitar o acesso das
645 prefeituras paulistas à aquisi-
ção de veículos e maquinários ne-
cessários para melhoria na pres-
tação de serviços aos cidadãos.
O investimento previsto é de
mais de R$ 1 bilhão, o que vai
viabilizar a entrega de mais de
3 mil equipamentos.

O programa será coordena-
do pela Secretaria de Desenvol-
vimento Regional (SDR), Secre-
taria de Governo e Casa Civil e
conta ainda com a parceria das
Secretarias de Agricultura e
Abastecimento, Direitos da Pes-
soa Com Deficiência, Infraestru-
tura e Meio Ambiente e Saúde.

Programa irá facilitar o acesso das 645 prefeituras paulistas à aquisição de veículos e maquinários

Divulgação
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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 cria-
ção 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 do-
cumentos
exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

LUIS CARLOS PRATS RUIZ, estado civil solteiro, profissão
engenheiro da computação, nascido em Santiago, Repúbli-
ca do Chile, no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos
e noventa e dois (19/02/1992), residente e domiciliado na
Avenida das Samambaias,  6011, Alpes das Águas, São
Pedro, SP, filho de CARLOS THALES LUIS PRATS ANGU-
LO e de MARTHA LUZIA DOMPIETRO RUIZ. MARIANA TA-
MAGNINI VASCONI, estado civil solteira, profissão cabelei-
reira, nascida em São Bernardo do Campo (2º Subdistrito),
SP, no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e um
(03/01/1991), residente e domiciliada na Avenida  das  Sa-
mambaias, 6011, Alpes das Águas, São Pedro, SP, filha de
FERNANDO JOSÉ VASCONI e de CRISTIANE TAMAGNINI
VASCONI.

ROGÉRIO LUIZ DA COSTA, estado civil solteiro, profissão
policial militar, nascido em Osasco (1º Subdistrito), SP, no
dia dezessete de janeiro de mil novecentos e setenta e cin-
co (17/01/1975), residente e domiciliado  na  Rua  Antonio
Teixeira de Barros, 377, Palu, São Pedro, SP, filho de EVAN-
DRO LUIZ DA COSTA e de CARMENCITA APARECIDA DA
COSTA. FERNANDA PERUCA, estado civil divorciada, pro-
fissão professora,nascida em São Pedro, SP, no dia vinte de
abril de mil novecentos e oitenta e um (20/04/1981), residen-
te e domiciliada na Rua Antonio Teixeira de Barros, 377,
Palu, São Pedro, SP, filha de LUIZ PERUCA e de GUIDA
ANTONIA MARLENE VIEIRA PERUCA.

RENATO LUPPI DOMINGUES, estado civil solteiro, profis-
são chefe de cozinha, nascido em Santo André (1º Subdis-
trito), SP, no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta
e cinco  (07/01/1985),  residente  e domiciliado na Rua Jorge
de Toledo, 123,  Recanto  das  Águas, São  Pedro, SP, filho
de JOÃO DOMINGUES e de APARECIDA MARIA LUPPI
DOMINGUES. VALESCA VIEIRA DE MORAES, estado civil
solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo (34º
Subdistrito - Cerqueira César), SP, no dia dezoito de junho
de mil novecentos e oitenta e oito (18/06/1988), residente e
domiciliada na Rua Jorge de Toledo, 123, Recanto das Águas,
São Pedro, SP, filha de JOÃO LUIZ PEREIRA DE MORAES
e de ROSELI APARECIDA VIEIRA DE MORAES.

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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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SRA. NEUSA FERREIRA
SANTANA MAFALDO - Fale-
ceu dia 22/02/2022, na cidade
de São Pedro, contava 70
anos, filha dos finados Sr. Jose
Francisco Santana e da Sra.
Dulcineia Ferreira Santana, era
viúva do Sr. Airton Irineu Mafal-
do; deixa o filho: Airton Irineu
Mafaldo Junior, casado com a
Sra. Rosi Marilda Giacomoni
Mafaldo. Deixa irmãos,
sobrinhos,netos demais fami-
liares e amigos. Sepultamen-
to dia 23/02/2022, às 14h00 da
Sala"A" do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

SR. PEDRO ANTONIO MAR-
CELINO - Faleceu dia 22/02/
2022, na cidade São Pedro,
contava 56 anos, filho do fale-
cido Sr. João Marcelino e da
Sra. Umbelina Baltieri Marce-
lino. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos.  Sepul-
tamento dia 22/02/2022, às
16h30 do Velório Municipal
de São Pedro para o Cemi-
tério Municipal da Saudade
de São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Funerais).

SRA. WILMA CANDIDA DE
OLIVEIRA - Faleceu dia 22/02/
2022, na cidade de Piracica-
ba, contava 86 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Lahr e da
Sra. Sebastiana Lahr; era viú-
va do Sr. Francisco Ignacio de
Oliveira; deixa os filhos; Valen-
tim Geraldo de Oliveira, casa-
do com a Sra. Madalena Cos-
ta de Oliveira; Valdir Apareci-
do de oliveira, casado com a
Sra. Ana Dias de Oliveira. Dei-
xa netos, bisnetos, tataraneto
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 23/02/2022,
às 10h00 do Velório Municipal
de Charqueada, para referida
necrópole. (Abil Grupo Unidas
Funerais).

HENRIQUE DOS SANTOS -
Faleceu dia 23/02/2022, na
cidade de Piracicaba, con-
tava 40 anos, filho dos fina-
dos Sr. Hermano Gomes da
Silva e da sra. Josefa Maria
de Lima. Deixaa irmãos,
cunhados, sobrinhos de-
mais familiares e amigos.
Sepultamento dia 23/02/2022,
às 13h00 no Cemitério Muni-
cipal de Charqueada. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

Custou R$ 354,00
Custou R$ 354,00
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SR.LAERCIO JORGE DE AN-
DRADE faleceu no dia 17/02
na cidade de São Pedro aos
73 anos de idade.Era casado
com a Sra.Doroty de
Andrade.Era filho dos finados
Sr.José Jorge de Andrade e da
Sra.Maria das Dores
Caetano.Deixa os filhos:
Eduardo Jorge e Adriana, dei-
xa netos e demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se dia 18/02 ás 10:30 hs
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Memorial Bom Jesus se-
guindo para o Cemitério Muni-
cipal daquela localidade onde
foi inumado em jazigo da famí-
lia .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SR. ALBIS FABBRI faleceu no
dia 19/02  na cidade de Piraci-
caba aos 79 anos de idade e
era casado com a Sra. Darci
Fabbri . Era filho dos finados
Sr. Domingos Oreste Fabbri e
da Sra. Josephina Schevenin.
Deixa o filho: Ricardo Fabbri.
Deixa demais parentes e ami-
gos. Sua cerimônia de crema-
ção deu se dia 19 /02 ás 13:00
hs no Crematorio Bom Jesus
Unidas. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. LEILA APARECIDA ZA-
NIRATO SILVA faleceu no dia
20/02 na cidade de Piracica-
ba, aos 44 anos de idade e era
casada com o Sr. Veronildo de
Lima Silva.Era filha do Sr. Fran-
cisco João Zanirato e da Sra.
Cleusa Barbosa Zanirato. Dei-
xa o filho: Rafael Zanirato
Silva.Deixa também demais
parentes.O seu corpo foi trans-

ladado para a cidade de Char-
queada e o seu sepultamento
deu se dia 20/02 ás 15:00 hs
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério daquela loca-
lidade onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.ANTONIO LEME faleceu
no dia 22/02 na cidade de
Águas de São Pedro aos 92
anos de idade e era casado
com a Sra.Yolanda Garcia
Leme .Era filho dos finados
Sr.Mar io  Leme e da
Sra.Anna Maria de Jesus
.Deixa os filhos:Donizete
Antonio ,Messias ,Izildinha
de Fatima ,Rosemeire Apare-
cida e Marcia Aparecida .Dei-
xa netos ,bisnetos e demais
parentes .O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de   Pi-
racicaba e sua cerimônia de
cremação  deu se dia 23/02
ás 13:00 hs no Crematorio
Bom Jesus Unidas .(GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.DULCINEIA BOTÃO
PORTO faleceu no dia 22/02
na cidade de São Pedro aos
71 anos de idade.Era casa-
da com o Sr.Miguel Porto
. E r a  f i l h a  d o s  f i n a d o s
S r. R e n a t o  B o t ã o  e  d a
Sra.Matilde da Silva.Deixa
os filhos: Valdenilson ,Elian-
dalva , Clarice e Valdir , dei-
xa netos, bisnetos , demais
parentes e amigos.O seu se-
pultamento deu se dia 23/02
ás 16:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal
de São Pedro.
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Unidades básicas de saúde
recebem visita técnica
Ação visa ouvir usuários dos serviços médicos oferecidos pela prefeitura para aprimoramentos

As UBSs (Unidades Básicas de
Saúde) de São Pedro recebem, des-
de  dia 21/02, segunda-feira, visi-
tas técnicas do Conselho Munici-
pal de Saúde, com o intuito de ou-
vir a população sobre os servi-
ços médicos oferecidos pela pre-
feitura e, assim, diante da ne-
cessidade, poder listar os aspec-
tos a serem aprimorados.

A visitação de integrantes
do Conselho Municipal de Saú-
de começou na UBS Nova São
Pedro, dia 21. Na sequência, ain-
da em fevereiro, eles vão para a
UBS Jardim Primavera (23/02),
UBS Santo Antônio (24/02) e
UBS Alpes das Águas (25/02).

Em março, as visitas técni-
cas continuam na UBS São Di-
mas (07/03), UBS São Francis-
co (08/03), UBS Bela São Pedro
(09/03) e UBS Dorotéia (10/03).

De acordo com o presidente do
Conselho, Donato Domenico Di

Lernia, as visitas tiveram início no
ano passado e acontecem sempre
às 17h. "Na maioria das vezes, te-
mos um retorno muito positivo da
população quanto aos serviços
prestados pelo município, mas
também recebemos solicitações,
que levamos à Secretaria e va-
mos acompanhando os desdo-
bramentos e fiscalizando. Nos-
so propósito é exclusivamente o
de melhorar a qualidade da
saúde no município", explicou.

Para a secretária de Saúde de
São Pedro, Carolina Figueiredo, o
trabalho do Conselho é fundamen-
tal para elencar as diretrizes do sis-
tema municipal de saúde. "É ou-
vindo a população que podemos
cada vez mais melhorar os servi-
ços que oferecemos. Estamos sem-
pre à disposição do são-pedrense
para tornar nossa rede de saúde
eficiente e acolhedora, com traba-
lho humanizado", afirma.

CRONOGRAMA DAS VISITAS

FEVEREIRO
21/02 - UBS Nova São Pedro

23/02 - UBS Jd. Primavera
24/02 - UBS Santo Antônio

25/02 - UBS Alpes das Águas

MARÇO
07/03 - São Dimas

08/03 - São Francisco
09/03 - Bela São Pedro

10/03 - Dorotéia

Visitação de integrantes do Conselho Municipal começou
na UBS Nova São Pedro
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Prefeitura de Charqueada recupera
ponte que liga município a São Pedro

A Prefeitura de Charquea-
da recuperou uma ponte que
liga a cidade à vizinha São Pe-
dro. Devido à falta de manuten-
ção, a ponte estava se deterio-
rando e o estado ficou agrava-
do pelo intenso período de chu-
vas de janeiro.

Para solucionar o problema
foram aplicadas três camadas
de massa asfáltica para prote-
ger a estrutura da ponte e dire-
cionar a água de chuva para o
local correto. A ponte está loca-
lizada no final da avenida Ayr-
ton Senna da Silva, na divisa
entre os dois municípios.

A ponte é importante liga-
ção entre os municípios de
Charqueada e São Pedro, além
de ser fundamental para o es-
coamento da produção de cana-
de-açúcar, de gado e para o
trânsito da população rural até
a cidade. "A administração
tem dado uma atenção espe-
cial para as pontes da zona
rural  de Charqueada.  Elas
são responsáveis por interli-
gar bairros e áreas de impor-
tante passagem no município.
É preciso ter este cuidado",
disse o prefeito Rodrigo Ar-
ruda (DEM).
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Custou R$ 472,00

Apeoesp marca manifestação
e paralisação em 16 de março
A manifestação está marcada para 16 de março, com paralisação e
ato público, às 14 horas, no vão livre do Masp, na Capítal

A Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, diz que é preciso uma grande mobilização
dos profissionais da educação

Divu lgação

O Conselho Estadual de Repre-
sentantes (CER) da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo)
decidiu neste último sábado (19)
pela realização de uma grande ma-
nifestação, em conjunto com as
demais entidades da educação, em
defesa da jornada do piso salarial
nacional dos professores e pelo re-
ajuste de 33,24% para todo magis-
tério. A manifestação está marca-
da para o dia 16 de março, com
paralisação e realização de ato pú-
blico, às 14 horas, no vão livre do
Masp, na avenida Paulista, em São
Paulo, e também é em defesa da
educação pública de qualidade.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT) diz que a luta dos profes-
sores da rede estadual de ensino,
nesse momento, é pelo imediato
cumprimento da lei do piso salari-
al nacional do magistério, que as-
segura a todos os integrantes do
magistério o reajuste de no míni-
mo 33,24%, assim como segurança
sanitária aos profissionais da edu-
cação e pelo máximo de 25 estu-
dantes por sala de aula. "Temos que
pressionar para que nossas reivin-
dicações sejam atendidas  e, para
isso, é preciso uma ampla partici-
pação dos profissionais da educa-
ção  nesta manifestação", diz ela,
que na semana passada percorreu
diversas escolas estaduais de Pira-
cicaba, dialogando com professo-
res e defendendo posição contrá-
ria à nova carreira para o magisté-
rio, que o governador João Doria
(PSDB) deve encaminhar nesta
semana à Assembleia Legislati-
va de São Paulo, que institui o
subsídio e acaba com a sexta
parte, quinquênio, décimo ter-
ceiro e não assegura a todos os
professores reajuste salarial.

A Professora Bebel (PT) diz
que "a manifestação é uma res-
posta ao direito à educação, que
está sendo atacado e isso se deve,
principalmente, por seu papel de
emancipação do indivíduo, con-
siderado uma ameaça pelos gru-
pos ultrarreacionários e ultrali-
berais". Segundo ela, em São
Paulo, o sucateamento da edu-
cação, promovido por anos pelo
PSDB, expõe um triste cenário,
com superlotação das escolas,
velho "novo" ensino médio e des-
valorização dos professores nas es-
colas são só alguns dos problemas
enfrentados.

A presidenta da Apeoesp
ressalta ainda que o ambiente
nas escolas é de insegurança e
revolta com a imposição autori-
tária de programas e medidas,
sem qualquer abertura para o
diálogo. "Autoritarismo, aliás,

que também vem do governo
federal. O (presidente Jair) Bol-
sonaro ignora o que está acon-
tecendo no país e fecha os olhos
para a crise sanitária e social
que se instalou no Brasil. Hoje,
o desemprego é a principal pre-
ocupação dos trabalhadores
brasileiros. O país provavel-
mente terá 14 milhões de desem-
pregados em 2022, de acordo com
projeção divulgada pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT).
A fome e a insegurança alimentar tor-
naram-se o dia a dia de mais da meta-
de da população durante a pande-
mia. Agravando esse cenário, os
desastres ambientais causaram
centenas de mortes e deixaram
milhares desabrigados. Para mu-
dar esse retrato desolador, é pre-
ciso que fiquemos unidos na luta
contra o fascismo de Bolsonaro e
do bolsonarismo", completa.

TTTTTEAEAEAEAEATRTRTRTRTROOOOO

Praça do bairro Horto Florestal
recebe apresentação gratuita

A praça do bairro Horto Flo-
restal recebe neste fim de semana
apresentação teatral da Cia. Pan-
tomina de Teatro. Tanto no sába-
do quanto no domingo, as encena-
ções ocorrem às 20h e são gratui-
tas. No local, o público deve seguir
todas as orientações do OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde),
como usar máscaras e passar álco-
ol em gel nas mãos, para conter o
avanço da pandemia da Covid-19
no município.

A realização dos eventos é do
Ministério do Turismo, Secretaria
Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc

e Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa, em parceria
com a Coordenadoria de Cultura
de São Pedro.

Segundo o coordenador de
Cultura de São Pedro, Ivan Teixei-
ra, o propósito das encenações em
espaços abertos é oportunizar a arte
para diferentes públicos, além de
evitar aglomerações neste período
de pandemia. "Toda a família pode
curtir, do mais novo ao mais ido-
so. Isso faz parte do plano de go-
verno. Queremos levar cultura a
toda a população", disse.
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Secretaria de Turismo promove
atividades gratuitas no Carnaval
Tradicionais festas carnavalescas na estância foram canceladas neste ano, devido à pandemia

As tradicionais festas de Car-
naval em São Pedro foram cance-
ladas neste ano, como forma de
precaução ao risco de agravamen-
to da pandemia de Covid-19, mas a
prefeitura, por meio da Secretaria
de Turismo, Cultura, Esporte e La-
zer, promove nestes sábado e do-
mingo (26 e 27/02) diversas ativi-
dades alusivas ao período carna-
valesco, incluindo música e ofici-
nas artísticas, totalmente gratuitas.
A programação segue as orienta-
ções da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) para conter o avan-
ço da Covid.

Na manhã deste sábado, a
Feira do Produtor tem, às 9h, show
da dupla Adenir e Ficha, com re-
pertório composto por marchinhas
e samba raiz. Na sequência, às 10h,
na Feira de Artesanato será a vez
do trio Jeito Nosso se apresentar.
Ainda no período da manhã, tam-
bém na Feira de Artesanato, ocor-
re oficina de customização de aba-
dá, com o Ateliê Uirapuru, às 9h.
Mais tarde, às 15h, a oficina será
para confecção de máscaras, na
Praça do Botânico. No domingo,
os artesãos da Feira de Artesanato
realizam no local oficina de choca-
lhos, às 10h. Não há necessidade
de fazer inscrição prévia.

De acordo com a secretária de
Turismo, Clarissa Quiararia, essas
atividades programadas para sá-
bado são possíveis de acontecer
porque estão em conformidade com
as recomendações da OMS, ou seja,
em lugares abertos, com corrente
de ar, disponibilização de álcool em
gel e obrigatoriedade do uso de
máscaras; "O Carnaval em São Pe-
dro é bastante tradicional, com fa-
mílias inteiras se divertindo, por

Atividades programadas são possíveis por atender exigências sanitárias

isso, embora não façamos as festas
neste ano, não podemos deixar essa
data de lado. Diante disso, plane-
jamos uma programação diversifi-
cada para todas as idades", comen-
tou a secretária, acrescentando que
tanto a Praça Gustavo Teixeira
quanto a Praça Matriz e a Feira de
Artesanato estão com decoração
temática do Carnaval.

MUSEU - No período de
Carnaval, o Museu Gustavo Tei-
xeira fica aberto para visitação.
Nos dias 27 e 28/02 e 1/03, o
local funciona das 9h às 13h ,
com entrada gratuita.

CARNAVAL 2022
DIA 26/02
MÚSICA
9h - Música na Feira do Produtor, com Adenir e Ficha;
10h - Música na Feira de Artesanato, com o trio Jeito Nosso

OFICINAS
9h - Oficina de customização de abada, na Feira do Artesanato,
por Ateliê Uirapuru
15h - Oficina de confecção de máscaras, na Praça do Botânico,
por Ateliê Uirapuru

DIA 27/02
OFICINAS
10h - Oficina de chocalhos, na Feira de Artesanato, com artesãos da feira

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

Prefeito recebe
visita institucional
do Secretário de
Segurança Pública

O prefeito Thiago Silva rece-
beu na tarde desta sexta-feira (18/
02) em seu gabinete o Secretário de
Estado de Segurança Pública, o
general João Camilo Pires de Cam-
pos. Durante a visita institucional,
o general compartilhou as experi-
ências de trabalho ao longo da vida,
conheceu a equipe de assessores do
gabinete e, na sequência, ambos
discutiram sobre estratégias para
a segurança pública.

Natural de Campinas/SP e
morador de São Pedro desde 2008,
o general João Camilo Pires de
Campos recebeu o título de cida-
dão são-pedrense em abril de
2018. Ele assumiu a pasta de
Segurança Pública do Estado de
São Paulo aos 64 anos de idade.

CARREIRA - João Camilo Pi-
res de Campos ingressou na Escola
Preparatória de Cadetes do Exérci-

to em 1970 e formou-se pela Aca-
demia Militar das Agulhas Negras
em 1976. Dentre as inúmeras fun-
ções já exercidas no âmbito profis-
sional, destacam-se a de instrutor
da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais e da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército, ambas
no Rio de Janeiro, e a de professor
da Academia de Guerra da Força
Terrestre e do Instituto Nacional
de Guerra do Equador. Como Co-
ronel, comandou o 32º Grupo de
Artilharia de Campanha, em Bra-
sília/DF. Foi promovido a General
de Exército, maior posto da hierar-
quia militar, em 2014. Ele foi, ain-
da, Comandante da 2ª Região Mi-
litar e do Comando Militar do Su-
deste, ambos em São Paulo/SP, e
também chefiou o Departamento
de Educação e Cultura do Exérci-
to, no Rio de Janeiro/RJ.

General João Camilo se reuniu com o prefeito Thiago Silva
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Munícipes e
autoridades
celebram os
141 anos de
São Pedro

Com direito a bolo recheado
de doce de jaracatiá, cerca de 100
pessoas, entre munícipes e autori-
dades da cidade e região, comemo-
ram os 141 anos da Estância de São
Pedro no último dia 22. Durante a
solenidade ocorrida no pátio da
Santa Casa (Hospital São Lucas), o
prefeito Thiago Silva anunciou o
programa Calçada Nova, que pre-
vê reparos e construção de mais de
15 mil metros quadrados de calça-
das em imóveis públicos. O ex-pre-
feito da cidade, Helinho Zanatta, o
prefeito de Piracicaba e atual presi-

dente do Conselho de Desenvol-
vimento da RMP (Região Metro-
politana de Piracicaba), Luciano
Almeida, autoridades religiosas,
e vereadores do município tam-
bém participaram do ato cívico.
Um minuto de silêncio foi feito
para homenagear as vítimas da
Covid-19. Além da participação da
Corporação Musical União Char-
queadense e dos músicos Ana
Foizer e André Grella, a exibição
de um vídeo comemorativo ao
aniversário de São Pedro foi apre-
sentado no encontro.

Daniella Oliveira

Thiago Silva e Lara Sartori Silvia Andrade, Thiago Silva e Márcia Dente

Dr. Elpidio da Graça, Dr. Osvaldo Okuso e Tatiane de Cássia Silva Sylvia Rakowski, Alessandra Teixeira e Miriam Nogueira

Vereadores Branco e Índio, e Cássio Capellari Sargento Ricardo Migatta, Carolina Figueiredo, Major Viviane Cu-
enca Assis e Capitão Eduardo Pansonato

Dr. Darcy Nouer e Jorge Moretti

Dr. Luciano Sampaio, Helinho Zanatta, Carolina Figueiredo e Dr.
Oswaldo Okuso

Dr. Oswaldo Okuso, Miriam de Souza Silva e Dr. Luciano Sampaio Carolina Figueiredo, Sylvia Rakowski, Carmen Leite e Michelle Santiago

Danilo Dihel e Adriano Vitor Luciano Almeida e Carolina Figueiredo

Prefeito Thiago Silva e Helinho Zanatta Carolina Figueiredo, Thiago Silva, Oswaldo Okuso, Luciano Sampaio, Miriam Silva e Helinho Zanatta.
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Bebel quer garantir que os hospitais
disponibilizem acesso de familiares
"É necessário que se reconheça que há uma angústia muito grande de quem tem alguém próximo internado", justifica

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) quer estabelecer que
hospitais públicos e privados sejam
obrigados a manterem meios para
que os seus familiares mais próxi-
mos possam acompanhar  pacien-
tes internados em UTI (unidade de
tratamento intensivo), de modo que
não haja risco algum à saúde do
paciente e à integridade do trata-
mento a que está submetido. A pro-
posta está contida no projeto de lei
67, protocolado nesta semana e que
já tramita na Assembleia Legislati-
va de São Paulo.

Para que familiares possam
acompanhar pacientes em UTI, a
parlamentar estabelece que os hos-
pitais equiparão suas unidades de
tratamento intensivo com paredes
onde sejam colocados vidros que
possibilitem o acompanhamento

diuturno dos pacientes ali interna-
dos por parentes próximos ao do-
ente. De acordo com o projeto de
lei, os parentes próximos  serão cre-
denciados pelo paciente antes de
sua internação, ou na impossibili-
dade, pelo cônjuge ou companhei-
ro ou pelos filhos.  Na sua propos-
ta, a deputada também estabelece
que os familiares não ingressarão
no mesmo recinto em que se en-
contra o paciente, salvo quando
houver autorização médica, que
será dada apenas e tão somente em
benefício do paciente.

De acordo com a deputada
Professora Bebel, a sua proposta
visa unicamente atenuar o sofri-
mento dos parentes mais próximos
daquele doente que está internado
nas UTI dos hospitais públicos e
privados que operem no Estado de

São Paulo. "Não há, nesse projeto,
qualquer crítica à conduta dos nos-
sos hospitais, porque são de exce-
lência, mas, a despeito disso, é ne-
cessário que se reconheça que há
uma angústia muito grande dos
parentes que tem alguém próximo
internado nas UTI", justifica ao
fazer esta proposta se tornar lei.

A ideia, conforme a deputada,
é que as UTI possam operar tal qual
operam os setores onde ficam os
recém nascidos, em que há parede
vítrea que possibilite a visão dos
internados naquele local. "Propo-
nho, igualmente, que exista um
prazo bastante longo, cinco
anos, para que os hospitais se
adequem à presente lei, e tam-
bém, prevejo que o Poder Exe-
cutivo possa regulamentar am-
plamente a lei", informa Bebel. Bebel explica que a proposta visa atenuar sofrimento dos parentes
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Apeoesp prepara ação judicial contra
câmeras de vigilância nas salas

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo) está
desenvolvendo a campanha Big
Brother nas escolas, não!, tendo como
objetivo impedir a colocação de câme-
ras de vigilância nas salas de aula e a
desinstalação das já existentes. A de-
cisão contra esta medida foi toma-
da pelo Conselho Estadual de Re-
presentantes (CER), da Apeoesp, no
último sábado, 19 de fevereiro.

De acordo com a presidenta
da Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), uma das me-
didas imediatas é o ajuizamento de
ação coletiva com essa finalidade,
uma vez que Aa entidade defende
a liberdade de cátedra e de ensinar
e aprender, como assegura a Consti-
tuição Federal e a LDB. "Além disso,
lutamos pelo fim do Centro de Mídias
montado pelo secretário estadual da
Educação, Rosseli Soares, que sobre-
carrega os professores, invade sua
vida privada e é utilizado para que a
SEDUC possa impor seu controle so-
bre os docentes", enfatiza. Para que a
ação seja ajuizada, é necessário que as
subsedes enviem informações sobre
as escolas em que essas câmeras
estão instaladas e prova de sua exis-
tência, que podem ser fotografias. A
presidenta da Apeoesp orienta que esse
material deve ser enviado para o email
da presidência da Apeoesp:
presiden@apeoesp.org.br.

Professora Bebel diz que a Apeoesp está coletando provas para ingressar com a
ação contra as câmeras, que são ilegais
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"Eficiência do agro está ligada
à tecnologia", afirma Crea-SP

A produção do agronegócio
paulista segue em expansão, tendo
registrado crescimento de 26% em
2021, com exportações que totali-
zaram R$ 18,9 bilhões. Um merca-
do aquecido que abarca os mais de
26 mil engenheiros agrônomos re-
gistrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Esta-
do de São Paulo (Crea-SP). Diante
da importância das profissões da
área tecnológica para o setor, o pre-
sidente do Crea-SP, Eng. Vinicius
Marchese, compareceu à 8ª edição
da feira de agronegócios Coplacam-
po, em Piracicaba, para comparti-
lhar das mais recentes tecnologias
e novidades da área.

"O Crea-SP precisa estar
próximo do agronegócio. Temos
350 mil profissionais e 95 mil

empresas registrados em todo o
Estado. Essas estruturas preci-
sam estar conectadas para par-
tilhar dos seus conhecimentos
e processos. A eficiência do agro-
negócio e das nossas institui-
ções está diretamente ligada à
tecnologia, engenharia e à coo-
peração", afirmou Marchese na
abertura do evento, destacan-
do, ainda, que o segmento do
agronegócio no Brasil alimenta
cerca de 900 milhões de pessoas
em todo o mundo. Realizado pela
Cooperativa dos Plantadores de
Cana do Estado de São Paulo
(Coplacana), o evento reuniu as
melhores empresas do agronegó-
cio e apresentou aos produtores
rurais as novidades em servi-
ços, produtos e tecnologias.
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Vacinação antirrábica
acontece na UBS

A UBS (Unidade Básica de
Saúde) Bela São Pedro é o ponto
fixo de vacinação antirrábica neste
sábado, dia 26 de fevereiro, em São
Pedro. As doses da vacina contra
raiva em cães e gatos são para ani-
mais a partir dos 3 meses de vida.
A aplicação acontece das 8h às 14h.

Os animais a receberem a va-
cina devem ser levados pelo respon-
sável utilizando guias, coleiras, gai-
olas, caixas de transporte ou fro-
nhas.

"Vacinar os animais contra a
raiva colabora com a saúde deles e
também de toda a sociedade, já que
a raiva é uma zoonose que é trans-
mitida para os seres humanos, por
isso, essa imunização, totalmente

gratuita, é muito importante", ex-
plica o veterinário Matheus de Melo
Murbach, responsável pelo controle
de endemias no município. Em ja-
neiro, a vacinação antirrábica já
aconteceu na UBS Primavera e na
UBS Alpes. E neste mês, fevereiro,
ela também ocorreu UBS Dorothea.

PRÓXIMOS - Para o mês
março, as doses serão aplicadas
no dia 5, na UBS Santo Anto-
nio, no alto da serra, e no dia
19, na UBS São Dimas. Em abril,
no dia 9, o cronograma segue
no Centro de Castração Social e
no dia 30, na UBS São Francis-
co. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone da Vigilân-
cia em Saúde: (19) 3481-9370.
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Prefeitura inicia processo
de agilização de serviços

O bom funcionamento dos
serviços públicos depende da oti-
mização dos serviços e da desbu-
rocratização. Após a pandemia, a
tecnologia avançou a passos largos
e agilizar a prestação de serviços é
um objetivo constante. Junto dis-
so, o Governo do Estado tem tra-
balhado no programa São Paulo
Sem Papel, que visa a readequar os
serviços prestados, utilizando os
meios digitais ao máximo.

Em Santa Maria da Serra, o
prefeito Josias Zani Neto iniciou
este processo com o objetivo de fa-
zer a Prefeitura Sem Papel. Estão
acontecendo mudanças em todos

os setores da administração para
agilizar os serviços. O programa
"Ganha Tempo", lançado no dia 17
de fevereiro, é um bom exemplo.

Dando continuidade ao pro-
cesso de desburocratização e oti-
mização da prefeitura, nesta sex-
ta-feira (25), houve a apresentação
da nova sistemática de trabalho
para todos os setores, que vai du-
rar alguns meses, até que a atual
gestão instale definitivamente a
Prefeitura Sem Papel. 'Prestar bons
serviços, de forma rápida e usan-
do as modernas tecnologias digi-
tais é um objetivo constante da atu-
al administração", disse o prefeito.

POLÍTICA
O presidente do PCdoB Piracicaba, Vilson Dorneles, iniciou diálogo com a advo-
gada Cleia Moretti e o jurista Eduardo Spinola, visando as eleições 2022. Especi-
alistas em Direito Eleitoral, o casal de advogados deve atuar ao lado dos comu-
nistas na assessoria jurídica. Vilson, que defende uma frente ampla, não deve
ser candidato a deputado estadual, considerando o acordo de Francys Almeida,
seu vice-presidente, com a deputada estadual Professora Bebel (PT), que se-
gue sendo uma unanimidade com seu mandato na Alesp.
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Diante das situações que
acontecem no dia a dia, temos
duas formas de agir: ou reagi-
mos de forma instintiva ou de
forma pensada, após refletir
sobre o fato.

Agimos instintivamente
quando, diante de uma situação,
temos aquele impulso que vem de
dentro. Por exemplo, em uma si-
tuação de medo, que nem sempre
é algo racional.

Às vezes, a pessoa tem medo
de coisas pequenas, coisas até sem
importância para quem não sabe
o impacto daquilo na vida dela,
mas ela reage de forma instintiva,
com um grito, uma rejeição, um
gesto brusco.

Outras vezes, quando nós
refletimos, quando pensamos e
percebemos que não existe uma
razão para certas reações, en-
tão agimos de forma mais tran-
quila, pensada.

No primeiro livro de Sa-
muel, capitulo 26, entre os ver-
sículos 2 e 23, observamos as
diferenças entre o homem que
tem reações mais instintivas e
aquele que age de forma raci-
onal, analisando a situação.

Jesus também nos apre-
senta essa necessidade, mos-
trando no Evangelho segun-
do São Lucas (Lc 6,27-38) a
mudança que a  Palavra  de
Deus deve provocar em cada
um de nós quando a escuta-
mos, quando somos formados
ou nos deixamos formar pela
Palavra de  Deus.  As  nossas

reações diante de todas as coi-
sas precisam ser reações con-
dizentes com a escuta verda-
deira da Palavra de Deus. Não
estamos ouvindo de verdade,
se continuamos a tratar os
outros  como inimigos ou se
agimos como qualquer pes-
soa que não conhece Jesus.

Se isso acontece, não estamos
permitindo que de fato a Palavra
de Deus transforme as nossas vi-
das. Às vezes, ainda, ouvimos e
dizemos que é a outra pessoa
que precisa escutar aquilo,
quando na realidade cada um
de nós é que precisa ouvir e se
deixar formar pelo Evangelho.

A partir do momento que
este ensinamento de Jesus –
“Amai os vossos inimigos” – é
colocado em prática, já não exis-
tem mais inimigos, mas existe
uma relação de fraternidade.
Se eu amo o outro não por-
que ele é bom comigo, mas
porque vejo que existe uma
relação entre a minha pessoa
e a pessoa do outro, então
existe uma transformação.

É a mudança que queremos,
mas achamos que apenas a mudan-
ça das ideologias, da política ou de
qualquer coisa externa é que vai
resolver. O problema é que a trans-
formação verdadeira precisa acon-
tecer no coração de cada um de nós.
É aí que o Evangelho produz seus
efeitos. A mudança real não acon-
tece lá fora e não é uma transfor-
mação apenas de palavras, é um
agir diferente de cada um de nós.

Como podemos querer mu-
danças, se criticamos a corrup-
ção, mas gostamos de levar van-
tagem e conseguir as coisas do
jeito mais fácil? Se toda vez que
posso passar alguém para trás eu
o faço, qual é a mudança que a
Palavra de Deus está provocan-
do em mim?

Fala-se muito dos grandes
roubos que aparecem nos notici-
ários, mas no nosso dia a dia
praticam-se continuamente
pequenos roubos e se diz: “Isto
não tem importância, é uma
coisa pequena”. Ora, rouba pou-
co porque tem pouca oportunida-
de. Se tivesse muita oportunida-
de, faria igual aos do noticiá-
rio. Não deve ser assim.

Isso significa que não estamos
levando a sério o Evangelho e os
nossos atos em nada diferem das
atitudes de pessoa que não escu-
tam a Palavra de Deus. O que nós
estamos fazendo com a nossa fé?
Como nós queremos testemu-
nhar a nossa fé? Apenas dentro
da igreja, dizendo que somos
homens e mulheres com religião,
que vamos à missa? Mas qual é
o efeito transformador da mis-
sa na vida de cada um de nós?
Como a Eucaristia que recebemos

nos alimenta de forma trans-
formadora e nos faz testemu-
nhar no mundo algo diferente?

O capítulo 26 do primeiro 1º
livro de Samuel nos conta um
pouco da história de Saul e Davi.
Saul foi um perseguidor do rei
Davi e procurou fazer todo mal
que podia ao seu inimigo. Mas
Davi, no momento em que po-
deria ter se vingado, se recorda
da misericórdia que Deus teve
em sua própria vida, e, ao invés
da vingança, Davi demonstra ele
mesmo a misericórdia, poupan-
do a vida de Saul.

É um exemplo claro da
transformação que a escuta da
Palavra de Deus deve provocar
em nós. Não podemos falar da
mudança do Evangelho em nós,
se nossas reações não levam em
conta a Palavra de Deus.

É por isso que o Evangelho
sempre nos convida a olhar
para nossas vidas, a refletir
sobre elas e a nos deixar tocar
pela Palavra de Deus. É sempre
um convite à conversão.

Que nós tenhamos a docili-
dade no coração para ouvir, es-
cutar e praticar as palavras que
Deus nos dirige. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Alex de Madureira se reúne com o
Secretário Executivo da Polícia Civil

Na tarde da última quarta-
feira (23), o deputado Alex de
Madureira esteve em reunião
na Secretaria de Segurança,
Trânsito, Transporte e Defesa
Civil do Estado de São Paulo,
onde foi recebido pelo Secretá-
rio Executivo da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, Dr. Yous-
sef Abou Chahin.

Na pauta do encontro, o de-
putado estadual e Coordenador
de Projetos Parlamentares da
Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp) solici-
tou a destinação de viaturas
para Piracicaba. Na ocasião,
também tratou de outras de-
mandas referentes aos municí-
pios de Charqueada, Mogi Gua-
çu e Rio das Pedras. "O pedido
por mais viaturas, entre outras Alex de Madureira, Youssef Abou Chahin e Vanessa Botam

Aldo Guimarães

demandas, são solicitações que
tenho ouvido com muita frequ-
ência durante minhas visitas
pelos municípios paulistas. Por-
tanto, aproveitamos essa agenda
para reivindicar esses pedidos",
afirmou Alex de Madureira.

O deputado destacou ainda
que, após apresentar as neces-
sidades da região, o Secretário
Executivo da Polícia Civil, se
mostrou solícito e empenhado
em ajudar essas cidades.

"Sabemos que não é sim-
ples, pois as demandas são mui-
tas, mas o somatório de esfor-
ços pode ajudar a conseguir as
viaturas. Minha intenção é a de
aperfeiçoar a qualidade do ser-
viço de segurança prestado por
eles e recebido pela população",
apontou Ale de Madureira.

DELEGACIA DA MU-
LHER - Outro assunto levan-
tado durante o encontro foi a
instalação da Delegacia de De-
fesa da Mulher (DDM) em Rio
das Pedras. "Essa é uma de-
manda necessária para avan-
çarmos nas medidas proteti-
vas e  aperfeiçoamento das
ações de acolhimento e aten-
dimento das vítimas de vio-
lência da cidade e região", afir-
mou o deputado estadual.

"O Estado de São Paulo é
pioneiro na criação e aplicação de
políticas de combate à violência
contra a mulher e, acompanhado
da vereadora de Rio das Pedras,
Vanessa Botam, também apresen-
tamos essa necessidade ao Dr.
Youssef Abou Chahin", comple-
tou Alex de Madureira.
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O livro, "A família do Marcelo"
de Ruth Rocha fala sobre famí-
lia, esse bem tão precioso e im-
portante em nossa vida. A família
do Marcelo é formada pelo pai,
seu João; a mãe, dona Laura; e a
irmã, Aninha. Mas há ainda as fa-
mílias dos outros parentes do
Marcelo e também as famílias
dos seus amigos e vizinhos. Tem
família grande, tem família pe-
quena, tem encontros de famíli-
as. Podem ser diferentes, mas
sempre serão formadas por lin-
dos laços de amor. Cuide sempre
de sua família. Recomendamos.
Faixa etária: 09 a 12 anos
Encontramos essa história conta-
da em: https://youtu.be/
clav_AUUzto

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

VERSO

CARNAVAL
Elda Nympha Cobra Silveira

Na ânsia de ser feliz
ferve o samba dentro de mim!

Sacode e balança
numa constância

que mexe no meu corpo
e no meu coração.

Meu amor!
Samba comigo, meu ébano...

Venha se enredar
na serpentina,
venha colorir

com o confete
este seu corpo suado,
que eu estou a fim...

PROSA

MUDANÇAS
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Tudo na vida tem seu tempo de duração, embora nós desejássemos
que não fosse sempre assim.

A matéria que habita sobre a terra termina um dia, embora a sua
lembrança se perpetue pelas gerações que a sucederão, gravadas numa
identidade com nome e sobrenome, (no caso do ser humano).

Graças aos novos habitantes terráqueos, as culturas se propagam e
os valores vão se transmitindo, muitas vezes com variantes enriquecedo-
ras, outras menos significativas, influenciando valores de vida familiares,
nacionais e até internacionais.

Todos somos influenciados por estímulos externos, ambientais e ins-
titucionais, mas reagimos com diferentes comportamentos, que expres-
sam nossa própria individualidade. Costumo repetir o que pessoas idosas
dizem: “O que seria do verde, se todos gostassem do amarelo”? Felizmen-
te temos opções e podemos refletir sobre elas. Muitas vezes dá até para
prever as consequências que advirão delas, quando em prática. E pensar
que estamos sempre mudando, aliás, sempre ouvi outro ditado popular,
que rege as atitudes do ser humano: “ A única constante, é a própria
mudança.”

Resta só nos perguntarmos: Será para melhor ou para pior? Que seja
para o próprio crescimento pessoal ou de outros, para que possamos
dizer: “ Valeu a pena”!

“A vida é constituída de pequenas bobagens. Tudo se
constitui de pequenas bobagens, das partículas

atômicas, ao universo sem fim”
Francisco de Assis Ferraz de Mello

Francisco de Assis Ferraz de Mello: conhecido por
Chico Mello, professor aposentado da ESALQ,

nascido em Piracicaba em 31 de maio de 1928,
escritor, poeta e artista plástico. Excelente

sonetista, autor de dezenas de livros. Enquanto
morou em Piracicaba (reside agora em Botucatu)
integrou o Centro Literário de Piracicaba, Clube

dos Escritores, Academia Piracicabana de Letras,
Associação Piracicabana de Artistas Plásticos e

Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba

PALAVRA DO ESCRITOR:

NOTÍCIAS:

E aguardem para o mês de abril, o lançamento do livro infantil para colorir
“O Castelo dos Sorvetes” de autoria do contador de histórias Evair Souza

Edson Rontani Junior promoveu uma live através de seu canal “A Foto e a
História” sobre o Bicentenário de Piracicaba. Esse canal digital vai virar
livro com lançamento para breve, através do Instituto Histórico e Geográ-
fico de Piracicaba.

Tim-tim!Tim-tim!Tim-tim!Tim-tim!Tim-tim!
No início do mês de Março a Prosa e Verso aniver-

saria e atinge a maioridade!
São vinte e um anos de circulação! Vivaaaaa!!!

Parabéns a todos: editores, escritores, colaborado-
res e leitores da nossa querida página literária

NEBLINA NAS MÃOS DE DEUS
Lídia Sendin

Olhando a figura que espia,
Neste começo de dia,

Tênue imagem no espelho.
Vejo que a gente não é nada,
Simples vento da madrugada

Que cessa ao sol nascer.
É com a primeira prece

Que a força se estabelece
Antes do alvorecer.

De Deus vem a energia
Que nos socorre de dia

Durante o ir e vir.
Pedimos boas escolhas,
A paz entre as pessoas
E que nos livre do mal.

Trabalho sempre bem feito,
Assim quando eu me deito

Posso dormir afinal.FAREI O POEMA QUE DESEJAS
Marcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti Colpas

Alma poeta, seu pedido incendeia.
Assim desperta, vagueia

Grata pela gentileza
Conhecer a sua, anseia.

Para compor sorrisos
Serei simples,

Para que permaneçam.

Honesto,
Para serem autênticos.

Verdadeiro,
Para que os olhos brilhem

Profundos e intensos.

Serás então mais que musa
Eu mais que poeta

Transmutados construiremos
Nosso poema.

De nossos corpos faremos lauda.
As linhas do contorno, pautas...

Mão e língua... a pena...
Do suor e da saliva, a tinta.

Nossos suspiros, as palavras...
Gemidos, rimas...

O terno carinho, a métrica...
O bem estar como tema.

Somados prazeres, gozaremos
nosso poema.

MARIA NA JANELA
Ivana Maria França de Negri

Maria, na janela, olhava a rua. Flor nos cabelos, no coração esperan-
ças, muitas. E sonhos, tantos sonhos.

Todos os dias, quando o sol se punha, lá estava Maria, debruçada na
janela, fitando o horizonte.

Passava o moço moreno, de chapéu, e lhe sorria, um sorriso bonito.
Passava a garotinha que voltava da escola e o seu cãozinho sempre a
esperar por ela, agitando freneticamente a cauda quando a via cruzar a
esquina.

Maria menina, Maria moça, Maria mulher. O tempo passando e Ma-
ria sempre debruçada na janela vendo a vida passar. Tudo tão rápido que
ela nem se deu conta. Os cabelos branquearam, o moço de chapéu se
casou e foi embora, a garotinha que vinha da escola se formou e foi dar
aulas em outra cidade. O cão morreu de velho.

Maria velhinha, já nem via mais nada, apertava os olhos e dizia: mas
que vidraça embaçada!

Um dia, Maria se foi...Seu vulto desapareceu da janela de onde viu a
vida passar.

Em sua lápide, o olhar de Maria, numa foto, fixava o nada. A moldura
do retrato, como se fosse uma janela. E os olhos etéreos, voltados para
outras dimensões.

Eis que novas paisagens se abriam para as janelas de Maria...

UM PIERRÔ
Olivaldo JúniorOlivaldo JúniorOlivaldo JúniorOlivaldo JúniorOlivaldo Júnior

Vestiu-se feito um Pierrô para a
folia. Sabia que em algum ponto da
Alegria haveria de encontrar a Colom-
bina. O Arlequim, página virada para
ela, seria só mais um amor e só.

Porém, no decorrer da alegoria,
viu seu sonho virar cinzas e, no caos
da manhã raiada, raiou sem ela na
avenida. Bêbado de amor sem nexo,
vagou, vadio, pelas vielas a chorar.

Não sabe como o Carnaval aca-
bou. Chorou até seu rosto se mostrar.
Não foi dessa vez! Acordou nos bra-
ços do amigo, um Arlequim sem Co-
lombina que o fizera despertar.

ooOoo

ooOoo

AOS POETAS
André Bueno OliveiraAndré Bueno OliveiraAndré Bueno OliveiraAndré Bueno OliveiraAndré Bueno Oliveira

Cantai Simônides da Grécia antiga,
um belo ditirambo ao som da lira;
louvai a vossa amada, a doce Lira,

e a linda Dorotéia, amante e amiga!

Àquela meretriz que vos admira,
fazei também romântica cantiga:

- à pobre Tálata, de amor mendiga,
que acende  - da paixão -  a vossa pira.

Mas eu, Anacreonte em minha Atenas,
não louvarei as mulheres apenas
por serem elas minhas prediletas.

Quero brindar  erguendo minha taça,
e desejar a todos dessa raça:

Saúde... poetisas e poetas!

ooOoo

ooOoo

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Fontanário Municipal é reinaugurado
Evento contou com a presença do prefeito João Victor Barboza (Cidadania), vereadores e demais autoridades do município

A estância de Águas de São Pe-
dro voltou a contar com mais um
espaço turístico e de visitação. Na
sexta-feira (18), foi reinaugurado
o Fontanário Municipal. Localiza-
do no coração da avenida central,
o espaço passou por obras e está
totalmente repaginado. O evento
contou com a presença do prefeito
João Victor Barboza (Cidadania),
vereadores e demais autoridades
do município. "Mesmo em um ano
marcado pela pandemia, não de-
mos trégua nos trabalhos de recu-
peração dos pontos turísticos. Sa-
bemos do potencial do Fontanário
e o quanto ele representa em ter-

mos turísticos. É um prédio que
atrai a atenção de quem nos visita
e faz parte também da história da
cidade e das águas medicinais tão
difundidas mundo afora", disse o che-
fe do Executivo. No local foram rea-
lizadas as seguintes melhorias: ins-
talação de piso cerâmico externo,
pintura interna e externa do pré-
dio, colocação de molduras de ges-
so dentro dos banheiros, pintura
da estrutura metálica da cobertu-
ra do fontanário, reparo e substi-
tuição de portas, instalação de lu-
minárias em LED, troca de vidros
danificados, reparo do gradil no
entorno da fonte central, troca

de pedra miracema e resinagem.
E não pára por ai: a repaginação
do espaço também contou com
serviços de troca de policarbo-
nato, pintura das estruturas de
ferro, lavagem e limpeza do te-
lhado, aplicação de tinta epóxi
azul por toda a piscina, entre
outros. "Agradeço a todos que
ajudaram na realização deste so-
nho. Em especial à Câmara de
Vereadores que tem sido um
grande fiel da balança e atenta
às demandas da cidade. Segui-
remos unidos e fortes para dei-
xar esta cidade cada vez me-
lhor", completou Barboza.

O evento contou com a presença de diversas autoridades do município

14-01-CRAs (Aguas)14-01-CRAs (Aguas)
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Águas é contemplada com caminhão
basculante zero quilômetro

O município de Águas de São
Pedro vai receber nos próximos dias
um caminhão basculante zero qui-
lômetro. O maquinário chega à es-
tância por indicação do deputa-
do estadual Roberto Morais (Ci-
dadania). Nesta terça-feira
(22), ele e o prefeito João Victor
Barboza estiveram em São Pau-
lo no lançamento do programa
Nova Frota. Também esteve pre-
sente o secretário de Serviços
Urbanos, Anderson Cardoso.

"Já iniciamos há algum tem-
po a renovação da frota municipal
de Águas de São Pedro. Entende-
mos que oferecer boa mão de obra
e maquinários em pleno funciona-
mento melhora o serviço prestado
à população. Agradeço o Roberto
por intermediar esta grande con-
quista para a nossa cidade", disse

o prefeito. Além disso, o chefe do
Executivo águapedrense fez no-
vas solicitações. "Esse projeto de
renovação vai muito além. Es-
tamos articulando novos veículos
e maquinários para Águas como
um caminhão-pipa novo, uma
van, um trator e uma retroescava-
deira", adiantou João Victor.

NOVA FROTA - Em ceri-
mônia no Palácio dos Bandei-
rantes nesta terça (22), o gover-
no estadual lançou a platafor-
ma digital "Nova Frota - SP Não
Para", criada para facilitar o
acesso das 645 prefeituras pau-
listas à aquisição de veículos e
maquinários necessários para
melhoria na prestação de servi-
ços aos cidadãos. O investimen-
to previsto é de mais de R$ 1
bilhão, o que vai viabilizar a en-

trega de mais de 3 mil equipa-
mentos. O programa será coor-
denado pela Secretaria de Desen-
volvimento Regional (SDR), Se-
cretaria de Governo e Casa Civil
e conta ainda com a parceria das
Secretarias de Agricultura e
Abastecimento, Direitos da Pes-
soa Com Deficiência, Infraestru-
tura e Meio Ambiente e Saúde.

Entre as opções disponíveis,
estão veículos como ambulâncias,
caminhões de coleta e caminhões
pipa e vans e máquinas pesadas
como tratores, motoniveladoras,
trituradores de galho de grande
porte, retroescavadeiras, entre ou-
tras. Inicialmente o programa terá
à disposição cerca de mil máquinas
pesadas e dois mil veículos. Mais in-
formações pelo site
www.novafrota.sp.gov.br

A indicação foi feita pelo deputado estadual Roberto Morais (Cidadania)
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Região conta com plano de auxílio
mútuo com o Corpo de Bombeiros

Representantes, líderes e po-
líticos da região da Serra do Ita-
queri estão unidos em prol de um
plano de auxílio mútuo que irá
beneficiar todos os municípios par-
ticipantes, incluindo Águas de São
Pedro. O objetivo da reunião com
o Conselho Regional da Serra do
Itaqueri é evitar danos, riscos, pe-
rigos e perdas em geral.

O plano vai definir o escopo
das autoridades e fixar responsa-
bilidades, permitindo a organiza-
ção e coordenação do pessoal,
material e estratégia a ser empre-
gada na emergência, desenvolven-
do esforços para rápida resolução
das táticas e buscando uma efici-
ência e eficácia no emprego de ho-
mens, viaturas e equipamentos.

"Uma ação conjunta dos mu-
nicípios que fazem parte da Serra
do Itaqueri e que muito vai contri-
buir com o meio ambiente e com a
segurança dos moradores. Num
passado não tão distante, presen-
ciamos desastres e perda significa-
tiva do bioma que predomina na
serra. Nossa intenção é equalizar
isso tudo com ações estratégicas e
também de prevenção", disse o pre-
feito de Águas de São Pedro, João
Victor Barboza (Cidadania).

Somente em 2021, segundo
dados do Corpo de Bombeiros,
uma área de 800  hectares foi
atingida pelas chamas na Serra
do Itaqueri/Itirapina.

Na reunião desta semana, es-
tiveram presentes: major Kleber

Moura, comandante interino do
16º Grupamento; capitão Gio-
vani, comandante do 1° SGB/16
GB; tenente Beraldo, coman-
dante dos Pelotões de Piracica-
ba; tenente André, comandan-
te dos pelotões de Leme e Piras-
sununga, e o sargento Ricardo
Migatta, comandante da Estação
de Bombeiros de São Pedro.

Também estiveram represen-
tados a Defesa Civil de Piracicaba,
a Defesa Civil de Itirapina, a Guar-
da Civil Municipal de Charquea-
da, a Secretaria de Meio Ambi-
ente de Torrinha, coronel Adil-
son, secretário de Serviços Ur-
banos, e o secretário de Turis-
mo, Esportes e Lazer de Águas
de São Pedro, César Siboldi.

"Uma ação conjunta dos municípios que fazem parte da Serra do Itaqueri e que muito
vai contribuir com o meio ambiente", destaca o prefeito João Victor
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Vereador Nelinho questiona cobrança em
duplicidade da contribuição  de iluminação
Protocolado requerimento questionando  o que está ocorrendo, para evitar que os
contribuintes possam continuar sendo penalizados por uma possível cobrança indevida

O vereador Nelinho Noronha
(PT) denuncia que foi  procurado,
recentemente, por diversos mora-
dores de Águas de São Pedro, ques-
tionando a cobrança em duplicida-
de da contribuição de iluminação
pública (CIP), uma vez que está sen-
do cobrada pela CPFL e também
pela Prefeitura, através do carnê
do IPTU. Diante desta situação, o
vereador protocolou na Câmara
Municipal de Águas de São Pedro
requerimento questionando  o que
está ocorrendo, para evitar que os
contribuintes possam continuar
sendo penalizados por uma possí-
vel cobrança indevida.

No documento, o vereador
observa que algumas contas de
consumo de energia elétrica do
município, bem como o carnê de
IPTU de alguns imóveis, verificou
que a contribuição CIP é cobrada
em ambos e, portanto, paga em
duplicidade pelos munícipes. Dian-
te disso, quer saber qual a  razão
disso estar ocorrendo, e como é re-
alizada a cobrança da CIP em
águas de São Pedro e quais leis
embasam esta cobrança.

Diante desta situação, está
solicitando à Prefeitura que apre-
sente cópia do convênio realizado
entre a CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz) e a Prefei-
tura Municipal de Águas de São
Pedro. Também questiona se a
CPFL repassa ao município o
valor que é cobrado a título de
CIP diretamente nas contas de

O vereador Nelinho cobra explicações da Prefeitura sobre a possível cobrança em du-
plicidade da contribuição de iluminação
consumo dos munícipes.   O ve-
reador Nelinho Noronha explica
que tomou esta iniciativa porque a
Contribuição de Iluminação Públi-
ca foi instituída pela Emenda Cons-
titucional nº 39, promulgada pelo
Senado Federal em 19/12/2002 e
acrescida ao Artigo 149-A da Cons-
tituição Federal. Também explica
que o valor da CIP é definido pela

Prefeitura por lei Municipal e a
CPFL presta o serviço de arrecada-
ção através da nota fiscal/conta de for-
necimento de energia elétrica, median-
te assinatura de convênio pelas par-
tes, repassando o valor arrecadado
às Prefeituras, mensalmente. Para
Nelinho, a CPFL é um agente arreca-
dador desta contribuição, que deve ser
calculada com base no consumo de

energia elétrica de cada imóvel. "Como
verificamos que na descrição de ins-
truções do carnê de IPTU também cons-
ta a referida cobrança, entendemos que
há prejuízo grave aos contribuintes e a
fim de esclarecer esta situação e dar
transparência ao que está ocorren-
do, fiz este requerimento para que
a Prefeitura dê as explicações
necessárias", completa.
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Águas de São Pedro continua com recuperação da malha asfáltica
As ruas de Águas de São Pe-

dro estão sendo recuperadas
pela prefeitura. Numa primeira
fase, o município já havia utili-
zado 20 toneladas de massa as-
fáltica quente compactada para
o reparo em diversas ruas. Ago-

ra, a Secretaria de Obras conti-
nua a execução com mais 20
toneladas do material. O objeti-
vo é recuperar todas as ruas que
apresentam deterioração. "É
uma ação permanente e que
contou com um mapeamento

pela secretaria dos pontos mais
críticos. As chuvas castigaram
bastante a malha viária, e temos
de recuperar diversos pontos",
disse o prefeito João Victor Bar-
boza (Cidadania). Com a con-
clusão desta etapa, somarão

40 toneladas de massa asfál-
tica utilizados nas ruas da es-
tância .  Uma terceira  fase,
com mais 20 toneladas do
material, será efetuada no mu-
nicípio - totalizando 60 tonela-
das de massa distribuída.
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Eixo SP conclui melhorias em
trecho urbano da SP 304

Após uma semana de traba-
lhos diários, a Eixo SP Concessio-
nária de Rodovias concluiu nesta
quinta-feira (24) as obras de me-
lhorias no pavimento no trecho
urbano da SP 304 - Rodovia Geral-
do de Barros, em Águas de São
Pedro. Os serviços tiveram início
na quinta-feira da semana passa-
da e a previsão da Concessionária
era entregar o trecho, entre os qui-

lômetros 189 e 195, restaurado até
esta quinta-feira, antes do feriado
de Carnaval. O prazo foi cumprido
e agora os usuários da rodovia po-
derão trafegar pela via com
mais conforto e segurança. De
acordo com estimativa da Con-
cessionária, foram utilizadas,
aproximadamente, 1.200 tone-
ladas de massa asfáltica no tra-
balho de recuperação do trecho.
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Prefeitura adianta salário e concede
10% de reajuste ao funcionalismo

O prefeito de Águas de São
Pedro, João Victor Barboza (Cida-
dania), anunciou um reajuste sa-
larial de 10% para o funcionalismo
público - exceto para servidores da
Educação que já tiveram aumen-
to no mês de janeiro. O reajuste
já vale para este mês de feverei-
ro. "Inclusive o pagamento, já
reajustado, caiu hoje na conta
dos nossos colaboradores", lem-
bra o  chefe do Executivo.

E as boas notícias não param
por aí: segundo o prefeito, uma

nova avaliação deve ser feita em
breve para contemplar melhores si-
tuações ao funcionalismo público.
"Nossa administração identificou
uma defasagem muito grande nos
proventos pagos aos trabalhado-
res e a intenção é dar cada vez
mais condições a eles. Queremos
melhorar os salários ainda mais
de acordo com a disponibilida-
de orçamentária do município,
sempre agindo com transparên-
cia e responsabilidade", afirmou
o prefeito João Victor.

CAMPO DO GELSOMINA
A iluminação pública de Charqueada continua a melhorar em

diversos bairros. Desta vez, o campinho do Gelsomina foi contem-
plado. Um sistema de iluminação automático no campinho do
bairro Gelsomina foi executado por técnicos e agora traz mais
lazer e segurança para quem usa o local. A medida foi adota-
da após indicação dos vereadores Márcio Reis e Maria José.
"Nossa meta é levar melhorias em todos os bairros, e ilumi-
nação pública é coisa séria. Agradeço os vereadores pela indica-
ção e sensibilidade", disse o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).


