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Prefeitura investiu R$ 21,6 mi
no setor de saúde em 2021
De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sylvia Rakowski, do total investido, R$ 4,8 mi foram para atenção básica e R$ 15,4 mi para assistência hospitalar
Divulgação

O setor público de saúde em São
Pedro recebeu, em 2021, mais de
R$ 21,6 milhões em investimentos
diretos da Prefeitura. O percentual
representa 33,27% do total do orçamento, mais que o dobro dos 15%
determinados pela legislação na
área. Os números foram apresentados na audiência pública realizada pela Secretaria Municipal de
Saúde e Desenvolvimento Social,
com transmissão ao vivo pelo Facebook da pasta, gravada na Câmara Municipal de Vereadores na
sexta-feira, dia 11. De acordo com

a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sylvia Rakowski, do total investido,
R$ 4,8 milhões foram para atenção
básica e R$ 15,4 milhões para assistência hospitalar. Entre os números destacados no controle de endemias,
o município registrou 2.598 visitas
em imóveis, 206 atendimentos a
população, 600 ADLs (Avaliação de
Níveis de Infestação de Larvária) e
73 coletas de sangue para diagnosticar Leishmaniose. "Também
contabilizamos 892 vacinas antirrábicas em cães e 218 em gatos", disse a coordenadora. A8
Divulgação

ENCONTRO COM PROFESSORA BEBEL – Lideranças de Águas de São Pedro destacaram o importante trabalho
desenvolvido pela deputada estadual Professora Bebel (PT) em encontro na última quinta-feira, 10. O encontro foi organizado
pelo ex-prefeito de Águas de São Pedro, Marcelo Pato e pela sua esposa, Maria Ely, e realizado no restaurante do Hotel Estância,
reunindo empresários, lideranças da cidade, professores, ex-vereadores, além dos vereadores Valdir Gibim, que está
licenciado do mandato para ocupar a Secretaria de Segurança de Águas de São Pedro, e o vereador Nelinho Noronha, que destacaram o importante trabalho realizado pela deputada Bebel, tanto na Assembleia Legislativa de São
Paulo como buscando recursos para toda região, beneficiando diretamente a cidade de Águas de São Pedro. A12

VISITAS GUIADAS
Em alusão à data, a
Prefeitura de São Pedro,
por meio da Coordenadoria
de Meio Ambiente e do
Saaesp (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de São
Pedro), realiza neste mês
visitas guiadas para alunos
da rede municipal de
ensino no próprio complexo estrutural da autarquia,
instruindo os estudantes
sobre o sistema de
tratamento e o uso consciente da água. O Saaesp é
responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, e coleta e
tratamento de esgoto na
cidade. Ao longo do mês
devem ocorrer pelo menos
40 visitas de escolas ao
local, com alunos dos 2°,
3° e 5° anos do ensino
fundamental. A4

VISTORIA NA SERRA
Com o objetivo de prevenir acidentes na Serra de São Pedro,
a Coordenadoria de Meio Ambiente e a Defesa Civil de São
Pedro receberam, nesta semana, representantes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. A conclusão é
de que não há riscos iminentes de queda do talude da serra, mas foi recomendada avaliação de ordem geológicogeotécnica em todo o trecho da serra, com o intuito de
determinar medidas de engenharia para a estabilização do
maciço rochoso da estrada municipal pavimentada Elisio
de Paula Teixeira, que dá acesso a Brotas, Itirapina e Torrinha. "A Prefeitura trabalha constantemente para a prevenção
de acidentes envolvendo a nossa serra", disse o coordenador
de Meio Ambiente de São pedro, Rogério Bosqueiro. A9
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No dia 16 de março,
na avenida Paulista,
lutando por direitos
Professora Bebel
Esta é mais uma semana de luta para os profissionais da educação e para
todo o funcionalismo. O governador do Estado enviou
para a Assembleia Legislativa projetos de lei para reajuste salarial dos servidores públicos e à
"nova carreira" do magistério, que
não atendem nossas necessidades.
O reajuste de 10% para os servidores públicos - com exceção da
segurança pública e da saúde, que
terão 20% - nem de longe atende
as reivindicações dos profissionais
que trabalham em todas as frentes
do serviço público e que atendem a
população paulista, sobretudo os
que mais precisam. Esses profissionais vêm sendo submetidos a
anos de arrocho salarial e precisam
receber um reajuste digno.
Nós, professores, reivindicamos o reajuste de 33,24% do
piso salarial profissional nacional e que seja aplicado para todos
os integrantes da nossa carreira,
inclusive aposentados, e não forma de um abono complementar
apenas para quem recebe salários
abaixo do piso, como vem fazendo os governos do PSDB.
Por outro lado, a chamada
"nova carreira" é uma farsa. Ela
acaba a remuneração na forma de
salários, substituída por subsídios,
que não incorpora direitos como
quinquênio, sexta-parte (reajuste
concedido quando o servidor completa 21 anos de trabalho) e outros
adicionais. Ela exclui aposentados
e não considera experiência e
tempo de serviço como fatores
para a evolução salarial.
Essa "nova carreira" possui
ainda outros graves problemas,
mas o maior de todos os problemas é que um governo em final
de mandato decida fazer mudanças dessa magnitude se
abrir nenhum processo de debates com os principais interes-

sados, que são os professores. Além disso, ao criar
uma carreira opcional, divide a nossa categoria e
cria diferenciações inadmissíveis, o que pode, inclusive, comprometer a
qualidade do ensino.
Além dessas duas questões
centrais, a luta pelo fim do confisco de aposentados e pensionistas
também mobiliza o conjunto do
funcionalismo público e tem grande impacto no magistério, a mais
numerosa categoria de servidores
públicos no Estado de São Paulo.
Derrubar esse vergonhoso confisco é uma obsessão e uma questão

Nós,
professores,
reivindicamos o
reajuste de
33,2
4% do piso
33,24%
salarial
profissional
nacional
de honra para mim, para a APEOESP e também para o nosso
mandato parlamentar.
Todas essas questões e muitas
outras estão na pauta da manifestação que realizaremos no dia 16
de março, quarta-feira, às 17 horas, no Vão Livre do MASP, em São
Paulo, seguida de caminhada até a
Praça da República. Esse é o Dai
Nacional de Mobilização, que em
São Paulo ampliamos também
para a defesa dos serviços e dos
servidores públicos.
Não vamos desistir da nossa
carreira, nem dos nossos direitos.
Professora Bebel é deputada estadual pelo PT, presidenta da Apeoesp e líder
da bancada do PT na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo.

Diagnóstico e tratamento
de câncer no Brasil em risco
Alexandre Padilha
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), órgão de pesquisa técnico-científica,
desenvolvimento tecnológico e responsável pela garantia do direito à saúde através da produção
de radiofármacos para
diagnóstico e tratamento de
câncer, está sendo sufocado
pelo governo Bolsonaro.
O IPEN é uma autarquia do
governo do estado de SP e sua gestão é feita por um convênio com a
Comissão Nacional de Energia
Nuclear do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e está sendo desmontado pelo governo federal que cortou recursos, tentou
aprovar mudança na Constituição
para transferir para o setor privado a produção e, na recente
porém não última presepada,
exonerou o diretor da instituição sem consultar o governo do
estado de SP, a direção do órgão e os seus pesquisadores.
Solicitei ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através de um requerimento, informações a respeito da exoneração do
diretor de Instituto, sobre qual justificativa e por que o Ministério ignorou o estabelecido no convênio
com o governo do estado de SP,
que prevê que o ocupante do cargo
seja nomeado após passar pela avaliação do Conselho Superior do Instituto e pelo governador do estado.
A falta de recurso federal fez
com que o órgão suspendesse a
produção no ano passado, prejudicando milhares de pacientes que
tiveram seus tratamentos de câncer interrompidos. O governo federal quer destruir uma instituição pública que por mais de 60 anos
nunca faltou com oferta de produtos e medicamentos que são necessários para o diagnóstico e tratamento de câncer no Brasil.
O IPEN garante, inclusive, a
preços infinitamente menores

do que o setor privado
a produção e entrega
desses insumos para os
hospitais de todo o país.
Além disso, o órgão,
por esse serviço que presta aos hospitais e pacientes, consegue garantir
também a formação e qualificação de técnicos e pesquisadores em radiofármacos para produção desse conhecimento que é muito importante
para diagnóstico e tratamento.
Os países do mundo que

O governo federal
quer destruir uma
instituição
pública que por
mais de 60 anos
nunca faltou
contam com sistemas nacionais
públicos compreendem a produção de radiofármacos como algo
estratégico. A pandemia da Covid-19 nos mostrou que nós não
podemos ficar dependentes da
importação de insumos essenciais para a saúde e é isso que
vai acontecer caso o governo
federal atinja seu objetivo de
destruir essa instituição, que é
uma autarquia do estado de SP
e que atua em convênio com o
governo federal.
Pacientes com diagnóstico e
tratamento de câncer no Brasil inteiro sofrem com o enorme risco de
não terem acesso às terapias pelo
descaso, sufocamento e descompromisso do governo federal com
o Ipen e com os brasileiros.
Alexandre Padilha é
médico, professor universitário e deputado federal
(PT-SP). Foi Ministro da Coordenação Política de Lula
e da Saúde de Dilma e Secretário de Saúde na gestão Fernando Haddad
na cidade de SP.

Tudo numa mesma hora
Aldo Nunes
No meu artigo da semana passada ressaltei no
seu final: "Que os anjos nos
amparem neste final de semana". Aqui para nós as
comemorações carnavalescas não aconteceram nas
ruas, mas o município lotou seus
hotéis e pontos turísticos, assim
como também aconteceu em Águas
de São Pedro. Eles protegeram esses dois municípios como entes especiais que se preocupam com todos. A minha maior preocupação
era mais para com o cenário internacional, especialmente com a
Rússia, que na minha intuição já
estava pronta para iniciar uma
guerra, onde seu mandatário Putin, não deixaria de aproveitar da
pandemia mundial da covid/19,
para a qual o mundo todo estava mais ainda preocupado, com o
aparecimento da sua cepa 'Omicron' que se alastrava em velocidade espantosa, repentinamente, em
quase todo o mundo.
Conhecendo da fragilidade
dos seus antigos vizinhos da então
URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não perdeu a
oportunidade de invadir a Ucrânia, na tentativa de engrossar novamente seu poderio territorial e
bélico para dominar o mundo. Infelizmente, esse mandatário, dá
início a uma guerra, não necessária e sem motivos justificáveis.
Além da pandemia Covid/19, da
cepa Omicron, das catástrofes climáticas, agora também uma guer-

ra que pode ser mundial
e atômica. 'Tudo numa
mesma hora'. Quem mais
sofrerá com tudo isso
acontecendo numa mesma hora? Não resta a menor dúvida de que serão
primeiramente as populações menos preparadas,
menos poderosas financeiramente, menos tecnicamente aparelhadas. Esse mandatário Putin
não é um telepata - não vê e não
sente nada além do seu umbigo - é
um bruto que não tem qualquer
lapidação; um déspota que se veste na pele do carneiro para poder passarpelorebanho. Ele está muito longe, ainda, de pertencer a uma humanidade que possa fazer parte de
qualquer organismo telepático.
Esqueceu-se de que o regente
do universo, segue o tempo da natureza e não o tempo do relógio, da
máquina, dos mísseis que ultrapassam a velocidade do som e até a da
luz. Estamos transpassando de
uma era para outra - da era de peixes para a era de aquário. Peixes é
um signo sensível e os sob ele nascidos são extremamente sensíveis
aos pensamentos dos outros e
absorvem inconscientemente as
ideias e a perspectivas mental
das pessoas que o cercam. Já
Aquário é um signo da fraternidade, cujo símbolo do aquário
derrama força vital e energia espiritual sobre a humanidade.
Somos: o resultado do nosso
passado; das nossas modificações
promovidas pelo nosso viver; do
nosso caráter; do nosso modo de

Ainda vamos ter
surpresas com
as "águas de
março" e isso,
talvez, na
semana
entrante ainda
ser e pensar; do que decidimos fazer; do que acontece e do que fazemos acontecer. Por isso decidas:
não se deixe envolver pela desesperança, abrace o caminho do amor
pois ele é o caminho do bem que a
todos contempla. Veja como lá na
Ucrânia o seu povo está sendo subjugado pelo exército russo e o presidente ucraniano Zelenski juntando-se a seu povo, deu mostra de
que vai à luta pedindo convocação
dos homens ucranianos e dos que
estão do lado do bem que lhes ajude a cessar essa guerra e se retirem
do país. Os países vizinhos abrem
suas portas para facilitar a migração de idosos, mulheres e crianças
numa real demonstração de fraternidade, que nos dá uma comoção tamanha que lacrimejam nossos olhos. Como pode alguém (presidente Putin) ser um ser tão insensível, frio, desumano? O que o
povo ucraniano fez para ele? Teremos sim que vencer, a menos que
não tenhamos anjos suficientes
para dar uma mão. Até mesmo a
China, amiga da Rússia, indicou
nesse 1º de março, insatisfação com
o comportamento da Rússia.
Aqui em nossa região, no presente momento volto a insistir em

nos apegarmos aos cuidados com
o nosso solo, especialmente na parte serrana, na proteção da nossa
água potável, na arborização da
nossa serra e suas bases, na instalação de medidores dos níveis
pluviométricos, direção e velocidade dos ventos, assoreamento dos nossos rios, riachos e
córregos, especialmente os que
atravessam a parte central dos
municípios, para que não sejamos
pegos de surpresas pelos desarranjos do clima. Vamos trabalhar para
que o turismo seja um orgulho
para nossos municípios cuja beleza
natural é a sua conservação.
Ainda vamos ter surpresas
com as "aguas de março" e isso,
talvez na semana entrante ainda. O calor elevado nos traz
ventos quentes. O difícil é que
não possuímos elementos para
determina se de norte, sul, leste
ou oeste. Tudo depende da temperatura reinante no Oceano
Atlântico, nossa maior costa
marítima e em especial dos efeitos dos seus ventos serem carregados de nuvens pesadas de
alta altitude que podem alcançar o nosso município, passando por cima da nossa capital
paulista. Março é final das chuvas do verão onde normalmente elas vêm acompanhadas de
trovões, raios e ventos fortes,
podendo até cair pedras de gelo.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal
de rendas aposentado E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

As trevas do comunismo
João Ribeiro Junior
Neste instante vivemos
um momento particularmente perigoso devido a uma conjuntura mundial e nacional
que pode potencialmente mergulhar o país e o mundo em
uma das maiores crises da
História. Neste momento as
lagartas dos tanques já se fazem
ouvir junto ao eco de misseis. É que
na fronteira da Europa com a Rússia, um conflito eclodiu, que pode
potencialmente transbordar em
uma guerra mundial.
Esta matéria não fala especificamente neste conflito, mas
no que a Revolução comunista
de 1917 trouxe aos países da
antiga União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.)
Especialmente para a Ucrânia.
Depois da Revolução 1917,
os novos dirigentes da Rússia
instituíram um rígido sistema
governamental. O regime, dos
sovietes (conselhos de delegados eleitos pelos operários), na
prática concentrava-se em primeiro lugar nas mãos do Comitê Central do Partido Comunista e depois nas do Politburo, que
decidia todas as principais questões de ação política, e do Se-

cretariado responsável pelas nomeações
dentro do partido. O
novo governo prometeu liberdade aos povos de nacionalidade
não russa, como os
Ucranianos. Mas,
apesar da criação de
uma federação de repúblicas - a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscou continuava a ter o domínio
absoluto, cujo programa comunista exigia a nacionalização
completa de todos os recursos
da Rússia, e a integração dos
povos não russos. Mas as perdas e a miséria resultantes dos
longos anos de guerra, forçaram Lênin a formular o que se
tornou conhecido como a Nova
Política Econômica (N.P.E.) Lênin ficou incapacitado por uma
apoplexia, morrendo em 1924,
mas Stalin, o secretário do partido, já estava no poder.
Stalin estabeleceu uma coletivização forçada. O efeito desta coletivização não era tornar a lavoura mais eficiente, mas que permitiu
que o Estado comunista recebesse
uma parte muito maior das colheitas, a preços reduzidos. Assim os
membros do governo, tinham per-

O programa
comunista exigia
a nacionalização
completa de
todos os recursos
da Rússia e a
integração dos
povos não russos,
como a Ucrânia
missão de comer a quantidade de
comida que quisessem, na hora que
quisessem, e o povo não russo o
que restasse. Qualquer lavrador
que fosse apanhado escondendo
comida deveria ser executado, na
hora, sem processo algum. Ateavam-se fogo nas aldeias, para impedir a fuga para outros lugares.
Então, Stalin outorgou à polícia de
segurança um poder quase ilimitado, para punir os contestadores e
empreendeu a integração dos povos não russos, como a Ucrânia.
Então, deu-se a "grande
fome", dos anos 1921-1923, não
devido às situações climáticas,
mas porque o governo comunista de Stalin, eficientemente retirou os incentivos da lavoura,
deixando ao lavrador muito

menos do que era necessário
para sua subsistência. Tanto
roubaram que a população local, fazia, embutidos feitos com
carne humana, (dedos da mão
ou do pé, ou partes piores), depois que todos cavalos foram
abatidos e comidos.
O escritor húngaro ArthurKoestler, em seu livro "O
Deus que falhou", disse que a
"fome de 1 921-1923 não foi tão
massacrante como a de 19321933 na Ucrânia, onde morreram 7.000.000. Muitos ucranianos tentaram escapar em direção à Polônia ou à Romênia,
mas foram assassinados pelas
tropas soviéticas antes de atravessar a fronteira (muitas vezes os
corpos eram, deixados para apodrecer como medida para desencorajar outros ucranianos).
A coletivização da lavoura,
dizem os comunistas, foi a mais
gloriosa implementação da doutrina comunista.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado e Ciência Política, História, doutor em Educação, mestre
em Filosofia (Unicamp)

Combustível: estamos pagando em dólar o que produzimos
José Osmir Bertazzoni
A Ucrânia revelou
atrasos e erros da política energética em nosso
país cujo dolarização foi
iniciada por Michel Temer e concluída por Jair
Messias Bolsonaro, mas
também na política agrícola
que hoje é afetada negativamente por conflitos e mudanças climáticas causadas pelas
queimadas na Amazônia e envenenamento no Pantanal. A Rússia
anunciou esta semana o fim da venda
de trigo, antes de Bolsonaro tínhamos um grande desenvolvimento da produção nacional de
trigo no Rio Grande do Sul, devido à política do atual desgoverno totalmente abandonada,
regredimos para servir outros
países e nos sujeitarmos aos elevados preços do mercado internacional.
Aos patriotas essa insegurança afetará certamente nossos soberanos em razão da dependência de importação de
grãos e fertilizantes, tudo o que
antes já estávamos produzindo,
abandonados por uma política
internacional comandada pelos
ruralistas gananciosos e afetarão sua soberania energética e
alimentar. A loucura da guerra
encurralou irresponsavelmente
os compromissos e promessas
feitos por nações ao redor do
mundo para combater as mudanças climáticas que todos os
dias caminham para um ponto
sem retorno para a humanidade, conforme relatado pelo mais
recente e dramático relatório de
cientistas da ONU do IPCC.
Por que a Ucrânia é tão desejada pelos Russo de Putin? Ela tem

as maiores reservas de
urânio da Europa igual
a 46.000 toneladas, carvão para 34 bilhões de toneladas (sétima do mundo), que se encontram
principalmente no Donbass, o território disputado por Moscou, tem
campos de gás por mais de
1, 1 trilhão de metros cúbicos dos quais se encontram principalmente no Dnieper-Donetsk, 27 bilhões
de toneladas de reservas de minério de ferro e os maiores depósitos
de titânio. A Ucrânia também tem
uma posição mundial significativa
na agricultura e é capaz de atender
às necessidades alimentares de 600
milhões de pessoas.
Por consequência, se a Rússia
assumir o controle dos territórios
da Ucrânia, juntamente com os
países sobre os quais exerce uma
esfera de influência, como o Cazaquistão e o Azerbaijão, controlará
uma parte extremamente significativa das fontes de energia, como
gás, petróleo, carvão, urânio e produção de cereais com que hoje se
alimenta a economia mundial.
O Brasil é autossuficiente na
produção de petróleo e ocupa 4%
das exportações mundiais, sua dolarização diante do enfraquecimento da moeda brasileira (Real)
diante do Dólar americano nos
deixam impotentes no mercado interno distribuidor ao tempo que o
desgoverno Bolsonaro aproveita os
reflexos e a atenção no conflito para
majorar de forma irresponsável o
produto nacional que deveria (digo
aos patriotas) nos trazer soberania.
O mundo está enfrentando
seu pior choque energético desde a crise do petróleo da década
de 1970. Na segunda-feira, 7 de
março, os preços da energia de

O Brasil é
autossuficiente
na produção de
petróleo e ocupa
4% das
exportações
mundiais
curto prazo subiram para €
587,67 Mwh, enquanto o custo
do gás natural no mercado atacadista subiu para um recorde
de € 345 por Mwh, exatamente
um ano atrás, vendido por apenas 15 Euros. Esses preços são
insustentáveis e levarão ao colapso econômico, social e ecológico se o modelo energético não
for alterado.
O erro foi não ter construído
uma diversificação de fornecedores e incentivado nossa indústria a
produzir bens de consumo, matéria prima, manufatura diversificando também nossa agricultura.
Não é apenas a guerra na Ucrânia
que coloca preços elevadíssimos em
nossos carburantes, mas o efeito
combinado das mudanças climáticas e da especulação internacional.
Entre outras razões, os aumentos nos últimos meses foram gerados pela queda na colheita de trigo
no Canadá e nos Estados Unidos,
que foram atingidos no verão de
2021 por uma seca persistente e inundações na Europa central, somando-se que Brasil jamais conseguiu a
autossuficiência em relação a este
cereal. Assim, a Argentina firmouse como um importante fornecedor de trigo para o país. Essa
realidade ganhou força com a
consolidação do MERCOSUL a
partir de 1991 deixando grande
parte do fornecimento deste ce-

real para a importações da Ucrânia e Rússia em menor escala.
O atual governo brasileiro,
desde o início do seu mandato já
havia praticamente eliminado os
subsídios ao setor tritícola, assim
como deixou de comprar e estocar
o produto, fazendo do mercado o
elemento decisivo para o desenvolvimento da cultura no País, o que
contribuiu para desestimular a produção tritícola nacional. Este conjunto de fatos colocou em xeque a
sobrevivência da triticultura no
Brasileira, particularmente, no Paraná e no Rio Grande do Sul, historicamente os dois principais Estados produtores.
A pandemia e a guerra estão
demonstrando que a globalização extrema falhou, e por isso é
necessário trabalhar pela soberania energética e alimentar
como pilares estratégicos para
garantir a segurança e a paz.
José Osmir Bertazzoni (63),
jornalista e advogado. E-mail:
osmir@cspb.org.br.
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DIA INTERNACIONAL

DA

MULHER

Prefeitura faz programação especial
Diversas atividades acontecem ao longo do mês em diferentes espaços da cidade

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Prefeitura de São Pedro preparou a programação especial Mês
da Mulher, com diversas atividades até o fim do mês, totalmente
gratuitas, pensadas para o público
feminino. No cronograma constam
show musical, palestras, passeio
ciclístico, entre outros.
Na última quinta-feira, representantes de todas as Secretarias e
Coordenadorias municipais se reuniram para confirmar os detalhes
da programação. O encontro foi
conduzido pela coordenadora de
projetos da prefeitura, Adriana
Amado Jardim, que comentou que
o intuito da programação é valorizar a potencialidade das mulheres.
"Hoje, a mulher está em todos os
lugares e faz grande diferença na
sociedade, seja como dona de casa
ou como executiva. Foram muitas
as lutas enfrentadas até hoje para
ocuparmos o nosso espaço e elas
ainda não acabaram, por isso, essa
potência da mulher precisa ser destacada. Na programação especial
que elaboramos, pensamos em atividades para mulheres de todos os
tipos, abrangendo as áreas do em-

preendedorismo, do esporte, da
saúde e da arte", comentou.
Para a data exata do Dia Internacional da Mulher, na terçafeira, a prefeitura programou caminhada e aulão de alongamento,
com concentração às 7h30 em frente à sede da Coordenadoria de Esportes. A caminhada terá fim na
Feira do Produtor, onde acontecerá a aula de alongamento com a
professora Sil Calciolari.
De acordo com o prefeito Thiago Silva, as mulheres contribuem
de maneira intensa para o desenvolvimento do município. "Do pequeno comércio à direção de
grandes empresas, elas colaboram para o progresso da cidade. São verdadeiras fortalezas e
enfrentam diversos desafios,
mas fazem isso de modo muito
humanizado, uma das características mais marcantes das mulheres", afirma. Ainda como parte
da programação especial, diversos vídeos serão publicados nos
canais oficiais de comunicação da
prefeitura com trechos de entrevistas de mulheres representativas
da cidade contando a própria
história profissional e pessoal.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
12/03 (SÁBADO)
20h30: Show Elas Cantam
e Encantam, na praça da
Matriz - apresentação
exclusivamente com
cantoras mulheres (aberto
ao público)
13/03 (DOMINGO)
7h30: Pedal Delas. Passeio
ciclístico pela cidade Concentração: Parque
Maria Angélica. Nível:
iniciante. Endereço: R.
Maestro Benedito Quintino,
1100, Santa Cruz (aberto ao
público)
15/03 (TERÇA-FEIRA)
14h: Palestra com o mágico Mauro Dias, na Câmara
de Vereadores - evento com
o tema Mulher em Cena:
valorização e enfrentamento
da violência contra a mulher
(evento interno)

18h30: Palestra Sebrae
Delas, na Acisp - evento com
o tema empreendedorismo.
Endereço: avenida dos
Imigrantes, 231, Santa Cruz)
(aberto ao público)
18/03 (SEXTA-FEIRA)
Entrega dos mimos em
origami para as mães nas
escolas de ensino integral do
Fundamental (evento interno)
19/03 (SÁBADO)
9h às 13h: Serviços de
beleza, na Praça Santa Cruz
- maquiagem, corte de
cabelo, esmalteria, massagem, distribuição de kits com
itens básicos de cosméticos,
aferição de pressão arterial,
exame de triglicérides,
recreação para crianças,
instruções sobre empreendedorismo (aberto ao público)

21/03 (SEGUNDA-FEIRA)
Decoração das bibliotecas das
escolas municipais com artes
referentes à Maria de Lourdes
Teixeira - escritora são-pedrense,
que foi a primeira mulher a ser
eleita para aAcademia Paulista de
Letras(eventointerno)
25/03 (SEXTA-FEIRA)
18h30: Roda de conversa
com a psicóloga Luana
Bertochi, no Museu Gustavo
Teixeira - evento com o tema
Passos para a construção de
uma vida melhor. Inscrições
gratuitas em: https://
forms.gle/
uwmrtmXh2WqkLnkP7.
Endereço: Rua Joaquim
Teixeira de Toledo, 524,
Centro. (aberto ao público)
28/03 (SEGUNDA-FEIRA)
Início da semana de oficinas

de poesias nas escolas de
ensino integral (evento interno)
30 e 31/03 (QUARTA E
QUINTA)
Palestra com a psicóloga
Brenda Lima Baptista, às
19h, no anfiteatro da
Secretaria Municipal de
Educação - evento com o
tema Como ser o melhor de
você, Mulher! Direcionado
para professoras, coordenadoras, diretoras e colaboradoras da Educação (evento
interno)
31/03 (QUINTA-FEIRA)
Teatro de fantoches, no
Museu Gustavo Teixeira apresentação da professora
Águeda Regina Canova
(para alunos da Emeb
Profª. Adriana Daniel /Bairro
São Dimas) (evento interno)

A VANÇA SAÚDE

Secretaria inicia processo de informatização do sistema
Funcionalidade, acesso digital
rápido a registros médicos, de atendimentos, exames, prontuários,
receitas e consultas. Esse é o objetivo da Secretaria de Saúde de São
Pedro, que nesta semana deu início ao processo de informatização
do sistema de saúde do município.
Com investimento de R$ 309 mil
na implantação dos softwares, a
ação faz parte do programa Avança Saúde, lançado recentemente
pela Prefeitura de São Pedro.
"Nossa intenção não é simplesmente acabar com essas pilhas de papéis, mas oferecer serviços mais precisos, dar mais
agilidade ao sistema e até mesmo
visualizar as verdadeiras necessidades para buscar mais especialistas, trazer novos exames e
descobrir de forma mais rápida
quais são as principais demandas", explicou a secretária de
Saúde, Carolina Figueiredo.
Cirurgias em diversas especialidades, como cirurgia geral, gas-

tro, ortopédicas, ginecológicas, urológicas, oftalmológicas, otorrinolaringoógicas e vasculares já estão
incluídas no Avança Saúde, mas,
conforme Carolina, exames como
cateterismo, endoscopia, colonoscopia, Holter 24 horas, ecocardiografia transtorácica e diversos tipos de ultrassonografia serão incluídos em breve com a informatização do sistema.
A secretária explica que o uso
da informática e da tecnologia na
área da saúde será fundamental
para o levantamento das demandas. "Hoje, por exemplo, muitos
exames são feitos nos Ames (Ambulatório Médico de Especialidades) de outras cidades. Com os
dados atualizados, podemos trazer
os serviços para o próprio município", disse, ao ressaltar que somente na área de ortopedia, 67 pacientes aguardam por cirurgia desde
2019. "Para zerar essa fila de espera, devemos investir cerca de R$ 1
milhão até o meio deste ano".

O impacto positivo da tecnologia também será grande na rotina clínica e parte gerencial de todas as unidades de saúde, como
na Vigilância Epidemiológica, Umis
(Unidade Mista e Integrada da
Saúde), CER (Centro de Reabilitação e Upa (Unidade de Pronto Atendimento) e Caps (Centro
de Atenção Psicossocial).
"O novo sistema será usado
por todos os profissionais para fazer registros eletrônicos relacionados aos pacientes, como prontuários, notificações, possíveis áreas
de bloqueio. Além disso, os agentes de saúde vão receber um tablet para consultar todas essas informações durante as visitas que
realizam nas casas dos pacientes".
CENTRALIZAÇÃO
TEMPORÁRIA - Para essa fase
de implantação do sistema, a secretária falou da necessidade
temporária de centralizar as informações. "A população precisa entender que a centralização
Daniella Oliveira

dos agendamentos foi feita para
que um levantamento de números de exames, procedimentos e
cirurgias parados fosse realiza-

do. Com dados mais reais de filas
de espera, volumes de atendimentos, de exames solicitados e de especialistas com maior demanda, te-

CASAS E APARTAMENTOS
APT. CENTRAL: 3 dorm. (1 suíte com armário e ar cond.), w.c. social, sala, cozinha com armários, roupeiro, área de serviço. (1º andar, sem garagem) R$ 250.000,0
- (G/C)
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 Excelente casa térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c.
social, sala para 2 ambientes, escritório,
varanda, cozinha planejada, área de serviço, quarto e banheiro externo, 3 vagas
cobertas + 2 descobertas, área gourmet,
aquecimento solar, ótimo acabamento. R$
830.000,00 (C/F).
CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,
sala TV com pergolado, sala de jantar com
varanda e vista panorâmica, cozinha planejada e barzinho, abrigo. Parte Inferior:
Área gramada e piscina, amplo salão com
cozinha, banheiro, quarto de despejo e lavanderia. Acabamento de primeira - R$
780.000,00 (V.Z.).

Secretária de Saúde, Carolina Figueiredo, fala sobre o impacto positivo da tecnologia na área da saúde

S AÚDE

Vacinação antirrábica acontece, no
sábado, 12, na UBS Santo Antonio
A UBS (Unidade Básica de
Saúde) Santo Antonio, no alto da
serra, é o ponto fixo de vacinação
antirrábica que a prefeitura realiza
gratuitamente neste sábado, 12 de
março, das 8h às 14h. As doses da
vacina contra a raiva em cães e
gatos são para animais a partir dos
3 meses de vida e os bichos devem
ser levados pelo responsável utilizando guias, coleiras, gaiolas, caixas de transporte ou fronhas.
"É muito importante que a
vacina antirrábica seja administrada todos os anos, porque assim dá
total proteção contra essa doença
potencialmente fatal, já que a transmissão dela acontece por meio de
mordidas, lambidas ou machucados causados por mamíferos infectados", explicou o veterinário Matheus de Melo Murbach, responsável pelo controle de endemias no

Aplicação das doses da vacina contra a raiva são para cães e gatos
município.Emjaneiro,avacinaçãoantirrábica aconteceu na UBS Primavera e na UBS Alpes. Em fevereiro, os
pontos fixos de vacinação foram as
UBSs Dorothea e Bela São Pedro.
PRÓXIMOS - Para o mês
março, as doses da vacina contra a
raiva também serão aplicadas no

dia 19, na UBS São Dimas. Na sequência, em abril, o cronograma
segue no dia 9, no Centro de Castração Social, e no dia 30, na UBS
São Francisco.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone da Vigilância
em Saúde: (19) 3481-9370.

CASA JD. PORANGABA: Parte térrea: abrigo, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 suíte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quintal grande. R$ 300.000,00 (K.S).
CASA/SOBRADO JD.PORANGABA: Terreo: Estacionamento3 carros, sala com
sacada, cozinha, w.c. social, lavanderia,
churrasqueira e forno + edícula com 1 quarto, sala. Cozinha e banheiro. Superior: 3
dorm. (1 suite), w.c. social e sala, vista
panorâmica. R$ 520.000,00 ( P/R)

remos como alimentar o banco de
dados do sistema e assim descentralizar os serviços o mais breve
possível", frisou Carolina.

com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condicionado, mezanino, varandas com vista
panorâmica; Térreo: 3 amplas salas com
ar condicionado e varanda, lavabo, cozinha 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 serviço, abrigo, amplo quintal com quarto,
banheiro e salão+ 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)
Te r r e n o C o m e r c i a l : 4 4 5 m 2 - 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, murado. 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.)

CASA VISTA PARA LAGO: Térreo: Sala
de jantar, sala de tv e sala para lanchar
ambas com magnifica vista, lavabo, cozinha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3
dorm. (1 suíte), w.c. social, varandas, piscina, churrasqueira e quintal. R$
590.000,00 (R.S.)

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 armários, varandas em L, piscina, quiosque com churrasqueira, play ground,
campo de futebol, canil, horta, casa para
caseiro e quarto de ferramentas. R$
795.000,00 (V.)

CASA SEMI NOVA: 3 dormitórios (1 suíte), w.c. social, sala para 2 ambientes com
sacada, cozinha americana, área de serviço, salão com pia, fogão á lenha e churrasqueira, banheiro, piscina, garagem (2).
R$ 565.00,00 (B.B)

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

SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos

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

A Tribuna de São Pedro
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A NIVERSÁRIO

Biblioteca e Museu comemoram
50 anos com atividades gratuitas
Somente no mês de fevereiro deste ano, a Biblioteca Gustavo
Teixeira recebeu 231 visitantes; além de emprestar 401 livros
Para celebrar os 50 anos da
Biblioteca Municipal e do Museu
Gustavo Teixeira, a Prefeitura de
São Pedro, por meio da Coordenadoria de Cultura, preparou uma
programação gratuita para os moradores e turistas da cidade. As atividades, que acontecem de 13 a 19
de março, incluem contação de histórias, visitas guiadas, cápsula do
tempo, café musical, exposição,
inauguração de um painel instagramável e a ilustre presença da
cachorra gigante Guta.
De acordo com o coordenador
de Cultura, Ivan Teixeira, o Museu
e a Biblioteca Gustavo Teixeira carregam em suas cinco décadas não
apenas o acervo da vida do poeta
são-pedrense, mas toda história de
São Pedro e seus fundadores. "A
inauguração foi marcada no dia 13
de março de 1972, mas a história
do Grupo Escolar, onde hoje é o
museu, e a idealização da biblioteca surgiram bem antes pela necessidade de preservar a história e
manter o lado da pesquisa, do conhecimento", declarou Teixeira.
Há 29 anos trabalhando como
assistente administrativa da Biblioteca, Daila Maria Delicio Modesto de Paula fala sobre as transformações do espaço. "Quando comecei a trabalhar aqui, as prateleiras
eram todas de madeira. Tínhamos
cerca de 5 mil exemplares e muitos
livros didáticos. Os alunos não tinham como fotografar e nem tirar
cópia, precisavam escrever tudo no
caderno mesmo", conta Daila, ao
ressaltar que hoje o espaço conta
com cerca de 20 mil exemplares.
Segundo dados levantados
pela bibliotecária Fabiane Tavares
da Silva, somente no mês de fevereiro deste ano, a Biblioteca Gustavo Teixeira recebeu 231 visitantes;
além de emprestar 401 livros e receber a doação de 256 novos exemplares. "Muitos vêm fazer pesquisa
na internet, consultar livros de estudos, ler os jornais de circulação
da cidade e região e também ter

acesso às revistas que assinamos".
INFORMATIZAÇÃO - O
coordenador de Cultura diz que os
50 anos do Museu e da Biblioteca
serão marcados pela tecnologia.
"Essa necessidade de informatizar
o sistema de atendimento, de consultas e acervo já surgiu no período da pandemia. Notamos que as
pessoas começaram a ler mais, querer ter mais acesso aos livros e
também ao museu. As visitas,
tanto individuais quanto em
grupos, aumentaram bastante
nos últimos dois anos".
Além de implantação de softwares e reforma do Museu, Ivan
Teixeira falou das novidades
planejadas."Estamos trabalhando
em novos espaços de leitura, promoção de rodas de conversas com
alunos e bate-papos com escritores, capacitação dos profissionais e importantes projetos,
como o Viagem Literária", disse.
SERVIÇO: O Museu Gustavo Teixeira atende de terça a sextafeira, das 9h às 17h, e aos sábados,
das 9h às 13h. A Biblioteca Municipal funciona de segunda e sextafeira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h. Outras informações: WhatsApp (19) 3481-9275
Confira a programação dos
50 anos da Biblioteca e Museu
Gustavo Teixeira:
Dia 13/03 (domingo) - 10h:
Contação de histórias com Monika
Magno no jardim da Biblioteca,
com distribuição de pipoca e algodão doce. Visitas guiadas e instalação do painel instagramável feito
pelo artista plástico Sérgio Esteves.
Presença da cachorra gigante Guta,
feita pelo artista plástico Lajur.
Dia 19/03 (domingo) - 10h:
Contação de histórias com Monika
Magno no jardim da Biblioteca, com
distribuição de pipoca e algodão doce.
16h: Café Musical no Museu
Gustavo Teixeira, com as participações de Claudia Ognibene Kiszely - flauta transversal, Cláudio Remistico - voz (tenor), Gabriel Pole-

Daniella Oliveira

Ivan Teixeira é o coordenador de Cultura de São Pedro

Bibliotecária Fabiane da Silva e assistente Daila Modesto
de Paula mostram os exemplares mais emprestados
gate - viola caipira, Rosa Migatta - CineMuseu exibe o longa Macunaívoz (soprano), Sandra Golinelli - ma, filme brasileiro, obra de Joaquim
piano, Tatiana Paschoalli - decla- Pedro de Andrade, baseada no livro
madora e Grupo Vocal Vozes do Ita- homônimo de Mário de Andrade
queri. E, no Museu, a abertura
Dia 26/03 (sábado) - 9h30: Conda Exposição "1922 - 2022 - A Se- tação de histórias no jardim da Bibliomana que não Acabou", atividade teca com a historiadora Giane Sacco.
em comemoração ao centenário
10h30 - Oficina de colagem
da Semana de Arte Moderna.
artística literária com a arte eduDia 24/03 (quinta-feira) - 19h: cadora Alice Quadrado.

MEIO AMBIENTE

Coordenadoria e Saaesp instruem sobre uso consciente da água
Em março, especificamente no
dia 22, comemora-se o Dia Mundial da Água. Em alusão à data, a
Prefeitura de São Pedro, por meio
da Coordenadoria de Meio Ambiente e do Saaesp (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de São Pedro), realiza neste mês visitas guiadas para
alunos da rede municipal de ensino no próprio complexo estrutural
da autarquia, instruindo os estudantes sobre o sistema de tratamento
e o uso consciente da água.
O Saaesp é responsável pela
captação, tratamento e distribuição
de água, e coleta e tratamento de
esgoto na cidade. Ao longo do mês
devem ocorrer pelo menos 40 visitas de escolas ao local, com alunos
dos 2°, 3° e 5° anos do ensino fundamental, conforme pré-agendamento feito pelas instituições de
ensino. Essa ação, segundo o coordenador municipal de Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro, ocorre em
conformidade com a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular). "Os
alunos precisam desenvolver as

habilidades de reconhecer os
desafios relacionados ao uso,
conservação e produção de água.
Por esse motivo, eles serão o público-alvo deste importante ponto de
apoio de educação ambiental que
temos na cidade, que é o Saaep"
comentou o coordenador.
Durante as visitas, os discentes têm a possibilidade de conhecer
o sistema de tratamento de água
da cidade, identificando as principais etapas do processo e refletindo sobre o uso consciente deste bem
essencial à vida. "Os alunos aprendem também sobre a importância da
recuperação das matas ciliares com a
prática de semeadura de sementes
de árvores nativas, que num futuro próximo poderão formar uma
área de preservação do município",
explicou a supervisora técnica do
Saaesp, Ana Beatriz Cruzatto.
Para a responsável pela Divisão de Educação Ambiental da Coordenadoria de Meio Ambiente,
Mariana Siciliano, as discussões
acerca de saneamento básico são

Estudantes têm a possibilidade de conhecer o sistema de tratamento de água da cidade
essenciais para garantir saúde, bemestar social e redução de danos ao
meio ambiente. "A educação é instrumento de transformação da
sociedade, pela sensibilização
das pessoas. O objetivo é propor-

cionar uma diversidade de experiências com a participação
ativa dos estudantes, para que
possam ampliar a consciência
sobre as questões relativas à
água no meio ambiente", disse.

C IÊNCIAS

Prefeitura investe R$ 315 mil em laboratórios para escolas
A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, investiu R$ 315 mil em
materiais e equipamentos para a
montagem de laboratórios de ciências nas escolas municipais de ensino Fundamental I e II. Os instrumentos são provenientes do Cidepe (Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa), referência na área educacional, e já
chegaram para serem distribuídos
às unidades escolares. Serão montados ao todo 11 laboratórios ainda no primeiro semestre deste ano.
"Tanto a qualidade dos materiais quanto a dimensão do investimento na área é algo inédito na
educação do município. Inovação
e tecnologia de ponta nos norteiam", falou a Secretária de Educação, Samanta Almozara Bontorim,
acrescentando que com os laboratórios é possível potencializar as
habilidades dos estudantes.
Os laboratórios compreendem

dois conjuntos. O Conjunto Ciências
da Natureza Fundamental I é destinado ao estudo experimental, laboratorial de ciências da natureza e realização de experimentos sobre ser humano e saúde, seleção natural, som,
tato e visão. Os instrumentos que
compõem este conjunto são tripés,
lâminas, pinças, vidrarias, berçário
de mudas, disco de Newton, câmara
de olfato, modelo de torso humano,
ouvido, olho e arcada dentária.
O outro conjunto é o de Ciências
da Natureza Fundamental II, destinado ao estudo experimental das ciências
da natureza, física, Terra e universo,
mecânica dos sólidos, estática, dinâmica, conservação de energia, hidrostática, ondulatória, óptica geométrica,
reflexão e refração da luz, química em
geral,propriedadesecaracterísticasdos
átomos, tabela periódica e estudo do
comportamentodosgases.Entreosmateriais que compõem este conjunto estão tripés, bolas, vidrarias, pinças, microscópio biológico monocular, plano

Serão montados ao todo 11 laboratórios ainda no primeiro semestre deste ano

inclinado, tábua de cruzamentos genéticos e equipamentos elétricos.
Junto dos materiais chegaram,
também, os armários em que os equipamentos serão guardados após o uso.
Todos os professores da rede municipal de ensino passarão por capacitação
para utilização dos instrumentos
com profissionais do Cidepe. "Com os
laboratórios de ciências, a aprendiza-

gem será otimizada, uma vez que o
processo educativo acontece através da interação do estudante com o
meio e com os desafios que surgem
e aguçam a curiosidade. As habilidades trabalhadas em sala de aula
poderão ser contextualizadas e exploradas na prática", comentou a
Coordenadora Geral deFundamental II, Fernanda Golineli.

Mulheres e o
meio ambiente
Normalmente quando você
pensa em uma pessoa que atua com
o meio ambiente, você pensa em uma
mulher? Não é de hoje que as mulheres são relacionadas às questões
que envolvem a natureza de uma
forma próxima. Se atentarmos para
a literatura, na mitologia grega,
Gaia, a mãe terra; Deusas da natureza como ninfas; Pachamama na
cosmovisão andina; assim como nas
mitologias Vikings e Celtas e na literatura Wicca também podemos perceber uma relação próxima das mulheres com a natureza. Ou seja, a
proximidade das mulheres com os
elementos, recursos e manejos com
a natureza é histórica e cultural.
O papel da mulher na sociedade dá-se de forma complexa, não só
nas questões que garantam a reprodução da vida social no espaço doméstico, mas também no espaço
público. Como pescadoras, agriculturas, e de tantas outras formas de
produção em escala local relacionadas ao meio ambiente, elas contribuem no sustento das suas famílias
e de suas comunidades, configurando uma dinâmica de produção e sua
participação nas cadeias produtivas.
A Organização das Nações Unidas em inúmeros documentos destaca o papel da mulher no manejo
dos recursos naturais, enquanto protagonista relevante e ativa de ações
locais, regionais e inclusive globais.
A Declaração da IV Conferência das
Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz, que ocorreu em
1995, apresenta que se faz necessário
um desenvolvimento social equitativo que reconheça que dar aos pobres,
em particular às mulheres que vivem
na pobreza, a possibilidade de utilizar os recursos ambientais de maneira sustentável. Esse evento internacional foi um marco histórico que
reconheceu que para se criar um novo
paradigma de desenvolvimento é
fundamental que se integre a preservação ambiental com a justiça e equidade de gênero.
Além disso, quando a ONU estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, instituiu o ODS
5 com o tema Igualdade de gênero Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e
meninas. Outro documento que caracteriza esta visão das Nações Unidas é a Agenda 21, na qual o papel
da mulher é evidenciado no desenvolvimento sustentável, propondo
que os governos avancem cada vez
mais na implementação de estratégias que contemplem seu papel fundamental na dimensão sócio-política das questões ambientais.
As mulheres contribuem, e
muito, para frear o agravamento
da crise climática mundial, apesar
de serem pouco reconhecidas por
isso. Você sabia que em tempos de

A Organização
das Nações
Unidas em
inúmeros
documentos
destaca o papel
da mulher no
manejo dos
recursos
naturais
crise são as mulheres que diversificam as fontes de renda e buscam garantir acesso a recursos
alimentares e à água para suas
famílias e comunidades? Sabia
que a agricultura camponesa e
indígena produz até 80% dos alimentos em países não industrializados e que as mulheres são responsáveis por mais de 60% dessa
produção? E que mulheres latino-americanas têm um papel
muito importante na conservação
da agrobiodiversidade por optarem por pequenas horas com
menor impacto no meio ambiente e maior variedade de plantas?
Cada vez mais as mulheres estão tendo voz e liderando a tomada
de decisões dentro e fora de propriedades rurais, seja como coordenadoras de projetos ou proprietárias de
terras, contribuindo para ações estratégicas de restauração ecológica e,
consequentemente, a mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas.
As mulheres, portanto, apresentam diversas funções fundamentais na conservação dos recursos naturais e ambientais do mundo, mas algo que ainda aparece
como um desafio é ainda verificarmos a ausência de mulheres nos
processos de tomada de decisão em
relação às políticas ambientais.
Mas aqui no nosso município de São Pedro a realidade é encorajadora: temos inúmeras mulheres atuando fortemente na
área ambiental na nossa região e
especificamente na Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura somos 75% da equipe!
E você querida leitora da coluna ECOAR, o que tem feito para
reverter o jogo e melhorar o mundo? Conte pra nós a sua história! Envie para o email
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
, que vamos publicar nas nossas
redes sociais no mês de março
em comemoração ao Mês Internacional das Mulheres.
Júlia Maria do Santos Siqueira, colaboradora técnica da Coordenadoria de
Meio Ambiente.

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

Palestra destaca centenário
da Semana de Arte Moderna
Atividade integra a Agenda Tarsila, programa do governo do Estado de
São Paulo, gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
Como parte das comemorações
do centenário da Semana de Arte
Moderna de 22, a Coordenadoria
de Cultura de São Pedro, em parceria com a Secretaria de Educação, promove no dia 24 de março,
às 18h, a palestra 1922 - 2022: a
Semana que não Acabou - Cem
Anos de Modernismo Brasileiro. O
evento é gratuito e acontece na sede
da Secretaria de Educação. O tema
será tratado pelo professor mestre
Daniel Martins, docente da FAAL
(Faculdade de Administração e Artes de Limeira). Interessados em
participar podem se inscrever pelo
link https://bityli.com/tXOOb. As
vagas são limitadas. Essa palestra integra a Agenda Tarsila,
programa do governo do Estado de São Paulo, gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa, criado com
o intuito de compilar toda a
programação referente às comemorações do centenário.
O Movimento Modernista
provocou ressignificação da literatura, da arquitetura, do design, da
escultura, do teatro e da música. A
base foi a ideia de que as formas
"tradicionais" das artes e da vida
cotidiana tornaram-se ultrapassadas, sendo, então, fundamental
deixá-las de lado para adotar tendências mais modernas e livres de
padrões. "Nosso propósito com este
evento é proporcionar um momento de integração e troca de experiências entre os professores de ar-

tes e de história da rede municipal,
que são nosso principal públicoalvo", comentou o coordenador de
Cultura da cidade, Ivan Teixeira.
Segundo a secretária de Educação, Samanta Almozara Bontorim, nas palestras e cursos de capacitação é possível ter contato com
perspectivas diversas para reflexão e
aprendizado. "Além disso, conhecemos
ferramentas significativas que contribuem para o desenvolvimento de
competências que alimentam nosso
universo e currículo", disse.
PALESTRANTE - Daniel
Martins é diretor, ator, dramaturgo e professor. Tem graduação em
Artes Cênicas e é bacharel em Interpretação Teatral. Formado em Letras
com Licenciatura Plena em Línguas
Portuguesa e Inglesa, é mestre em Estudos Literários pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e doutorando em Educação pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). Docente e coordenador dos cursos de Artes e
Design da Faal, leciona as disciplinas de História da Arte, Arte e Cultura Brasileira, Metodologias de
Pesquisa, Práticas de Ensino, Performance e Linguagens Sonoras e
Corporais. Atua como professor nos
ensinos superior, médio e fundamental 2. Tem livros e artigos publicados na área de arte-educação e
dezenas de espetáculos teatrais no
currículo. Dirige o coletivo Sarcástica Companhia e ministra aulas de
teatro e formação de atores para
todas as idades em Limeira.

Conheça a Etec Gustavo
Teixeira, unidade do
Centro Paula Souza

Tema será tratado pelo professor mestre Daniel Martins, docente da FAAL

SERVIÇO - Palestra 1922
- 2022: a Semana que não Acabou - Cem Anos de Modernismo Brasileiro. Dia 24/03, às
18h30, na Secretaria de Edu-

cação de São Pedro (rua Maestro Benedito Quintino, 886,
Centro). Inscrições gratuitas:
https://bityli.com/tXOOb. Mais
informações: (19) 3481-9205.

A MBIENT
AL
MBIENTAL

São Pedro terá Centro de Educação
Jardim sensorial, pomar, viveiro de mudas e horta estão entre
as atrações do primeiro Centro de
Educação Ambiental de São Pedro.
O espaço, no Parque Ecológico Ernesto Baltieri, começou a ser estruturado e tem inauguração prevista para abril. Com visitas guiadas gratuitas, para estudantes
e público em geral, o espaço
abordará temas correlatos à
preservação do meio ambiente,
com experiências "práticas" que
têm tudo para agradar visitantes
de diferentes perfis. Outro diferencial é um audioguia - uma gravação que poderá ser acionada por
celulares - que vai permitir percorrer os espaços individualmente.
O Centro de Educação Ambiental terá quatro estações com as
temáticas Cidades Sustentáveis;
Solos; Saneamento e Florestas. Todas foram planejadas de forma a
se integrar na aprendizagem, em
conformidade com as diretivas do
Programa Município Verde Azul,
que mede a gestão ambiental municipal, e atendendo às demandas
da Base Nacional Comum Curricular. Cada estação foi projetada com seus próprios instrumentos e metodologias, bem
como painéis explicativos.
Entre os conceitos a serem
abordados no Centro de Educação
Ambiental estão biodiversidade,
desenvolvimento sustentável, conselho ambiental, mata ciliar, fauna
silvestre, recursos hídricos, arborização, coleta seletiva, compostagem e produção de alimentos.
"Nosso intuito é proporcionar
uma experiência incrível e inesquecível aos visitantes, abordando o

uso consciente dos recursos naturais e demais assuntos relacionados à preservação do meio ambiente, com atividades lúdicas e interativas e agentes de educação ambiental habilitados", destacou o coordenador municipal de Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro, acrescentando que os investimentos para a
formatação do local são de aproximadamente R$ 30 mil.
O coordenador disse também que diversas parcerias foram estabelecidas com a comunidade local bem como com docentes e discentes da Esalq
(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) para a
concepção de materiais didáticos. "Quando há envolvimento
da comunidade, o espaço se
fortalece e são colocados em
prática os pilares da verdadeira
educação ambiental", afirma.
VISITAS - As visitas guiadas
para escolas ao Centro de Educação Ambiental deverão ser agendadas com antecedência. É recomendado aos alunos, na visitação, o uso
de protetor solar, boné (em dias
ensolarados) e sapatos fechados.
Outra orientação é para que levem
água e lanches saudáveis.
PONTOS DE APOIO - São
pontos de apoio do Centro de Educação Ambiental a estação de tratamento de água do Saaesp (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São
Pedro), o Centro de Mídias da Estação de Tratamento de Esgoto, a
Biblioteca Verde - espaço com livros sobre Meio Ambiente, na Biblioteca Gustavo Teixeira -, e a
Nascente Modelo, uma APP
(Área de Preservação Permanen-

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Rafa Zimbaldi

Coordenador de Meio Ambiente Rogério Bosqueiro

Viveiro de mudas será um dos atrativos do Centro de Educação Ambiental

te) que tem ao redor mais de
500 novas mudas de a?rvores
nativas, uma trilha ecológica e
um espaço de agrofloresta, no
bairro Alpes das Águas.
FONTANÁRIO - Outro
equipamento de aprendizagem

do Centro de Educação Ambiental é o Fontanário Luiz Borba,
com seis bicas de água e jardim
vertical, queatualmente está em processo de construção e quando
concluído será disponibilizado para uso pela população.

Artesãos e membros da administração
se reúnem para organizar feirinhas
de março, das 13h às 17h, na Praça
Central. Os interessados em expor
seus produtos, inclusive os de alimentação, devem procurar presencialmente pelo Sebrae Aqui, com
sede na rua João Baptista Calegaro, s/n, Jardim Bandeirantes (antigo prédio do CRAS), ou podem também sanar dúvidas por meio do
whatsapp (19) 3186-9035. Todos
aqueles que já fizeram a inscrição
online devem procurar o Sebrae presencialmente, portando RG, CPF, comprovantederesidênciae fotos dos produtos para efetivar a inscrição e
assinar o termo de compromisso.
"A feirinha foi uma iniciativa
do setor de turismo com o apoio do
Sicredi e que agora busca mais for-

meros concursos e projetos,
além de apresentarem um desempenho brilhante nos vestibulares mais concorridos do
país. Aproveitamos para parabenizar nossos alunos, destacamos o Antônio Pedro P. Perez, que foi aprovado em Odontologia na USP e Unicamp.
Contamos com 450 alunos, totalizando 9 salas de Ensino
Médio, incluindo os Ensinos
Médios com Habilitação Profissional de Técnico em Administração e de Técnico em Nutrição e Dietética, além do Ensino
Médio Integrado ao Técnico em
Marketing (ETIM), o curso Técnico em Administração, noturno, e
o curso Técnico de Açúcar e Álcool em Classe Descentralizada na
cidade de Charqueada, também,
possuímos o Ensino Intercomplementar em Parceria com a Seduc
- Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (EE José Abílio
de Paula e EE Vicente Luís
Grosso em São Pedro e EE Angelo Franzim em Águas de São
Pedro) são eles: Ensino Médio
com Habilitação Profissional
de Técnico em Turismo, Administração e Logística. Nossa
escola abre portas para inúmeras oportunidade s n o
mundo do trabalho. Acompanhe a nossa coluna, conheça melhor a nossa Etec e
venha se qualificar conosco!

Sem máscaras

T URISMO

Na noite do último dia 3, um
grupo de artesãos se reuniu com o
diretor de Turismo Gabriel Campos, a agente de atendimento do
Sebrae, Fernanda, e a assessora de
cultura e eventos, Sueli Peruca,
para alinhar detalhes das feirinhas
de artesanato em Charqueada.
Durante a reunião foi eleita uma
comissão organizadora composta
por três representantes do Poder Público e mais três artesãos. Juntos, eles
definiram a data das próximas feirinhas e também decidiram por reabrir as inscrições e a partir de abril
deixar o espaço também disponível
para serviços de alimentação.
A próxima feirinha de artesanato ficou marcada para o dia 13

Você sabe o que são Etecs? São
Escolas Técnicas Estaduais de
ensinos técnico e médio, pertencentes ao Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia do estado de
São Paulo. Atualmente, as Etecs
estão distribuídas em 369 municípios paulistas, com o total de
223 unidades no Estado e oferecem mais de 200 cursos totalmente gratuitos. As Escolas Técnicas Estaduais têm qualificado
e certificado profissionais desde
a década de 60. A instituição
também é reconhecida como
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), uma organização
sem fins lucrativos de administrações públicas ou privadas, que têm como principal
objetivo a criação e o incentivo a pesquisas científicas e
tecnológicas. E, você sabia que
existe uma Etec pertinho de
você, instalada no município
de São Pedro? Nossa unidade
foi inaugurada em 2010, contendo 4 cursos técnicos: Comércio, Contabilidade, Turismo Receptivo e Modelagem do
Vestuário, contávamos com
aproximadamente 160 alunos.
Nossa Etec cresceu ao longo
dos anos, nossos alunos conquistaram o mercado de trabalho e são destaques em inú-

ças junto ao Sebrae e ao setor de
cultura. Estamos em fase de testes
e adaptações para criar de fato a
identidade da Feirinha de Artesanato de Charqueada e assim poder dar oportunidades para essa

classe, fomentar o comércio local e
aquecer a economia. Essa reunião
foi extremamente importante, medidas importantes que precisam ser
tomadas para que se possa ter algo
organizado", disse Gabriel Campos.

Ao longo de quase dois
anos todos nós fomos obrigados a usar máscaras de
proteção para redobrarmos
os cuidados contra o contágio na pandemia de covid-19. Os anos de 2020 e
2021 foram pesados para o Brasil e
para o mundo. Milhares de pessoas perderam a vida para essa doença que abalou a saúde pública
global. Desde a última quarta-feira (9), o uso das máscaras foi dispensado em locais públicos abertos, mas a exigência continua para
locais fechados.
A liberação para não usar
máscaras em locais abertos é um
alívio e é resultado da união de
cada uma das pessoas que seguiram as regras para a nossa segurança durante a pandemia. Em São
Paulo a liberação ocorre porque a
vacinação chegou a mais de 100
milhões de pessoas, o que significa
alcance de 90% da meta da população elegível para a vacinação, conforme determina a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
O decreto que libera o uso de
máscaras é válido para ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos
de eventos e autódromos. Nesses
locais, ao ar livre, o uso de máscara não será mais obrigatório.
Há ainda a possibilidade de
que o uso de máscaras seja dispensado a partir do dia 23 de
março, mas isso ainda depende
de estudos do Comitê Científico
do Governo do Estado.
Importante ressaltar que a liberação do uso das máscaras
contra covid-19 é efeito também
da redução das internações e
mortes por conta da doença.
Apesar dessa liberação, não
podemos dizer que estamos livres da pandemia. Ela continua,
mas estamos vacinados e isso
reduz os riscos a que todos nós
estávamos submetidos.
É importante dizer que as vacinas não evitam que sejamos infectados pelo vírus, mas nos protege dos piores impactos como vimos
em milhares de brasileiros, principalmente em 2021 e 2022.
Quem acreditaria, de

fato, há dois anos,
que entraríamos no
terceiro ano de pandemia e com variações
diversas deste vírus
implacável?
Nesses três anos o
mundo aprendeu diversas formas de seguir em
frente, o desemprego bateu à
porta de milhares de famílias, a
pobreza aumentou e muitas pessoas foram para as ruas vender balas para garantir algum dinheiro
para levar para casa no final do
dia. Aprendemos a usar mais a tecnologia à favor de muitas coisas,
como reuniões, trabalhar em

A liberação
para não usar
máscaras em
locais abertos
é um alívio
home office e até mesmo fazer
consultas médicas.
Durante a pandemia, a vida
que conhecíamos antes de fevereiro de 2020 passou por mudanças
enormes e que já fazem parte do
nosso cotidiano atual, como as
máscaras por exemplo.
É importante esclarecer que as
pessoas com sintomas gripais devem continuar usando a máscara
em qualquer situação e em qualquer lugar e isso serve para as
pessoas não vacinadas, assim
como as pessoas imunodeprimidos e com doenças crônicas.
Estamos em um momento
que devemos comemorar: a dispensa do uso de máscaras em
locais abertos, mas devemos nos
cuidar e cuidar do próximo.
Esse é o conceito, ou seja, proteger-nos e proteger o outro
caso estejamos infectados. Agora
vamos em frente, continuar dando nossa contribuição para que
a pandemia possa ser extinta.
Rafa Zimbaldi, deputado
estadual pelo PL. Foi vereador por quatro mandatos
em Campinas e foi reeleito presidente da Câmara
Municipal. Também é graduando em Relações Internacionais pela Uninter.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo choppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gimenes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------VENDO
Sitio com 3 alqueires no macuco, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.

VENDO OU TROCO
Peugeot 106, Ano 2000, motor
1.0, 4 portas 4 pneus novos carro bem conservado e econômico Cel. (19) 9.9986-3580 falar
com Osvaldo.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Uno Mille 1.0 ano 2003 álcool
original, carro bem econômico,
carro a qualquer prova. Cel (19)
9.9986-3580 fala com Osvaldo.
------------------------------------------VENDO
Parati 98 completa AR DIREÇÃO
e vidro e trava elétrica. Motor
novo. 1000 motor AT. Fone (19)
9.9867-9421.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e troca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais, usados, compra, vende, troca e loca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.
------------------------------------------GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com
banqueta, ótimo estado. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
------------------------------------------MESA DE COZINHA
De mármore sem cadeiras, R$
230,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------MESINHA SIMPLES
Medida 1.20 x .070 cm. R$
120,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------JOGO COM
5 cadeiras, vários ou avulso. R$
250,00, ou avulso R$ 40,00 cada.
Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------VENDO
Púlpito, R$ 1.700,00. Tratar (19)
9.9922-6486.
------------------------------------------VENTILADORES
De Parede, 50 cm. Semi novo
110/220v, R$ 250,00. Tratar (19)
9.9922-6486.

Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
JONAS ROBERTO CARVALHO, estado civil solteiro, profissão
pedreiro, nascido em Piracicaba, SP, no dia onze de abril de mil
novecentos e noventa e três (11/04/1993), residente e domiciliado na Rua Benedita Siqueira Nouer, 148, Recanto das Águas,
São Pedro, SP, filho de DORLI ROBERTO DE CARVALHO e de
ISAURA DE MEIRA CARVALHO. RAFAELLE DE FREITAS GÓES,
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Botucatu, SP,
no dia dezesseis de janeiro de dois mil e cinco (16/01/2005), residente e domiciliada na Rua Benedita Siqueira Nouer, 148, Recanto
das Águas, São Pedro, SP, filha de MÁRCIO JOSÉ DE LIMA GÓES e
de ANGÉLICA JUVENTINA CLAU-DINO DE FREITAS.
SÉRGIO LUÍS MATARAZZO, estado civil solteiro, profissão
professor, nascido em Piracicaba (3º Subdistrito), SP, no dia
onze de junho de mil novecentos e noventa (11/06/1990), residente e domiciliado na Rua José Estanislau de Oliveira, 1200,
Vila Nova, São Pedro, SP, filho de MARCO ANTONIO MATARAZZO e de JOSIANE APARECIDA ROMERA MATARAZZO. NADIA
VANESSA BOMTORIN, estado civil solteira, profissão agente de
atendimento, nascida em São Pedro, SP, no dia dezesseis de
abril de mil novecentos e oitenta e nove (16/04/1989), residente e domiciliada na Rua José Estanislau de Oliveira, 1200, Vila
Nova, São Pedro, SP, filha de LUIS JOSÉ BOMTORIN e de IVANI
COLOMBO BOMTORIN.
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Associação Comercial e Industrial de São
Pedro, em conformidade com o artigo 48 do Estatuto da entidade em vigor, convoca os associados devidamente constituídos para participarem da Assembleia Geral Ordinária, visando a ciência sobre o relatório e deliberações sobre as
contas do exercício de 2021, que será realizada na sede da
entidade, à Avenida dos Imigrantes, 231, São Pedro - SP, às
19:00 horas do dia 29 de março de 2022, em primeira convocação com presença da maioria absoluta dos associados,
nos termos do artigo 41 do Estatuto, e por qualquer número
de associados para a segunda convocação às 19:30 horas,
onde será deliberado o assunto.
São Pedro, 12 de março de 2022.
Flávio Eduardo Vieira de Barros Castellari
Presidente-ACISP
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FALECIMENTOS
SR.VASILIY SERGIO SCHOROHODOFF faleceu no dia 04/03 na cidade de São Pedro aos 77 anos de
idade.Era filho dos finados
Sr.Serguei Schorohodoff e da
Sra.Vera Andreevna Schorohodoff.
Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento deu se dia 04/03 ás 17:00
hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.SAMUEL GUEDES DA SILVA faleceu no dia 04/03 na cidade de São
Pedro aos 90 anos de idade.Era casado com a Sra.Marilene Gonsalves
Leite.Era filho dos finados Sr.José
Guedes da Silva e da Sra.Maria
Francisca da Conceição .Deixa os
filhos:Rivadalvo , Maria Zilda
,Donizete,Pedro, Adão, Ivo e Eva , deixa netos ,bisnetos ,demais parentes e
amigos.O seu sepultamento deu se dia
05/03 ás 16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 2 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi
inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )

FALECIMENTOS

SR.JOSE LOPES faleceu no dia 06/
03 na cidade de São Pedro aos 94
anos de idade e era viuvo da
Sra.Carmela Simionatto Lopes.Era
filha dos finados Sr.Jenor Lopes e
da Sra.Izabel Juarez .Deixa a filha
:Solange Aparecida e demais parentes. Seu corpo foi transladado para
a cidade de Piracicaba e sua cremação deu se dia 08/03 ás 15:00 hs no
Crematorio Unidas Bom Jesus. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.RAQUEL REGINA DOS REIS
faleceu dia 07/03 na cidade de São
Pedro aos 54 anos de idade.Era filha
dos finados Sr.Gerson dos Reis e
da Sra.Maria do Carmo Leite dos Reis
.Deixa os filhos: Amadeu Aparecido,
Alexsandro Aparecido e Eriton Aparecido, deixa irmão, demais parentes e amigos.O seu sepultamento
deu se 07/03 ás 15:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumada em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SRA. NEUSA MARGARIDA GOMES DE MELLO faleceu dia 26/
02/2022, na cidade de São Pedro, contava 80 anos, filha dos
finados Sr. Jose Gomes de Mello e da Sra. Paulina Sbravatti de
Mello. Deixa amigos. Sepultamento dia 27/02/2022 às 10h00
no Cemitério Parque da Ressurreição Piracica-ba. (Abil Grupo
Unidas Funerais). Sra. Luiza Danello Poslednik - Faleceu dia 03/
03/2022, na cidade de Charqueada, contava 79 anos, filha dos
finados Sr. Angelo Danello e da
Sra. Anesia Danello, era viú-va
do Sr. Edmundo Poslednick;
deixa os filhos: Francisco Carlos Poslednik; Alberto Rozan
Poslednik, casado com a Sra.
Silvia Maria Capelaço; Silvia
Rosely Poslednik, casada com
o Sr. João Oliveira da Silva Santos; Alexandro Luiz Poslednik,
casado com a Sra. Sueli Aparecida Barboza; Simone Regina
Poslednik Santos; Luiza Aparecida Pos-lednik Martins, casada
com o Sr. Sebastião dos Reis
Martins; Cristiane de Jesus Posled-nik Giacomelli, casada com
o Sr. Sidney Giacomelli e Marcos Antonio Poslednik (In-Memoriam). Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 04/03/2022
às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charque-ada,
para a referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

98166-5783

SRA.NEUSA CALLOVI CIARAMELLO
faleceu no dia 04/03 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Anésio Ciaramello. Era filha
dos finados Sr. Mario Callovi e da Sra.
Olivia Montezzo Callovi.Deixa os filhos:
Edino Evair Ciaramello, Sandro Ciaramello e Adriano Ciaramello.Deixa também
netos, bisnetos e demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a
cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu se dia 05/03 ás 13:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério daquela localidade
onde foi inumada em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )

SR. ANTONIO CARLOS FIGUEIROA MARTINS faleceu dia 04/
03/2022, na cidade de São Pedro , contava 75 anos, filho dos
finados Sr. Francisco Martins
Neto e da Sra. Araceles Figueiroa Martins, deixa os filhos: Fernando Frederico Figueiroa Martins, casado com a Sra. Cintia
Baltiere Martins e Renato Frederico Figueiroa Martins, casado

SR.ASTOR ANTONIO SPERANZA
faleceu no dia 05/03 na cidade de
São Pedro aos 87 anos de idade.Era
casado com a Sra.Maria Rodrigues
Speranza.Era filho dos finados
Sr.Felipe Speranza e da Sra.Thereza
Baltieri.Deixa os filhos:Sandra Maria
Speranza ,Felipe Speranza Neto casado com Eliana Ap.Peruca Speranza e Anastacia Benedita Speranza
,deixa irmã ,sobrinhos,netos , demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 05/03 ás 13:30 hs
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério daquela localidade
onde foi inumado em jazigo da família .(GRUPO BOM JEUSS FUNERAIS)
SR.MANOEL PENTEADO ESPEGO
faleceu no dia 05/03 na cidade de
Piracicaba aos 68 anos de idade e
era casado com a Sra.Maria das
Dores de Moraes Espego .Era filho
dos finados Sr.Manoel Espego e da
Sra.Leontina Assis Leite Penteado
.Deixa
os
filhos
:Itamar
,Juliana,Rogerio ,Adenilson ,Patricia
,Adilson e Simone(falecida) , deixa
netos,bisnetos e demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado
para a cidade de Rio Claro e o seu
sepultamento deu se dia 05/03 ás
17:00 hs saindo a urna mortuária do
Velório Municipal São João Batista seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

com a Sra. Tamara Pinheiro
Martins. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 05/03/
2022 às 13h00 do Velório Memorial Bom Jesus, sala 01 para
o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).
POLICIAL MILITAR HERCULES
HEBER MACHADO faleceu dia
07/03/2022, na cidade de São
Pedro, contava 69 anos, filho
dos finados Sr. Nelson Machado e da Sra. Iracema Pereira Machado, era casado
com a Sra. Elaine Dias Heber
Machado; deixa os filhos: Michelle de Campos Machado,
Hercules Machado Filho, casado com a Sra. Marlene Fernanda Ferreira Granja, Marcelo (In-Memoriam), Vinicius
Heber Machado, Victor Heber
Ma-chado. Deixa irmãos, sobrinhos, netos demais familiares e amigos. Sepultamento dia 08/03/2022, às 10h30
do Velório Memorial para o
Cemitério Parque São Pedro.
(Abil Grupo nidas Funerais).
SR. CLAUDIACI PACHECO MEDEIROS faleceu dia 09/03/2022,
na cidade de São Pedro, contava 71 anos, filho dos finados Sr.
Orlindo Pacheco Medeiros e da
Sra. Ana Ribeiro Medeiros, era
casado com a Sra. Cleusa Antonio Medeiros; deixa os filhos:
Gisele An-tonio Madeiros; Fabio Antonio Medeiros; Gielene Antonio Medeiros casada, com o Sr. Marcos Fatori. Deixa irmãos, sobrinhos,
netos, bisnetos demais familiares e amigos. Se-pultamento
dia 09/03/2022, às 16h30 do
Velório Municipal para o Cemitério Parque São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
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A DMINISTRAÇÃO

Saúde recebeu R$ 21,6 milhões
de investimentos em 2021
Percentual aplicado foi de 33,27% do orçamento municipal, ou
seja, mais que o dobro dos 15% determinados pela legislação

A atenção básica e a assistência hospitalar de São Pedro receberam investimentos municipais de
R$ 21,6 milhões em 2021. O percentual aplicado foi de 33,27%, ou
seja, mais que o dobro dos 15% determinados pela legislação. Os números foram apresentados na audiência pública realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e
Desenvolvimento Social, com
transmissão ao vivo pelo Facebook da pasta, gravada na Câmara Municipal de Vereadores
na sexta-feira, dia 11.
De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sylvia
Rakowski, do total investido, R$
4,8 milhões foram para atenção
básica e R$ 15,4 milhões para
assistência hospitalar. "Nas
despesas liquidadas foram R$
202 mil para Vigilância Sanitária e
R$ 17,7 mil para Vigilância Epidemiológica", informou.
Entre os números destacados
no controle de endemias, o município registrou 2.598 visitas em
imóveis, 206 atendimentos a população, 600 ADLs (Avaliação de Níveis de Infestação de Larvária) e
73 coletas de sangue para diagnosticar Leishmaniose. "Também
contabilizamos 892 vacinas antirrábicas em cães e 218 em gatos", disse a coordenadora.
No caso da Vigilância Epidemiológica, no último quadrimestre
de 2021 foram realizados 654 exames PCR Covid, acompanhamento
de 207 pacientes com o novo coro-

DIA

DA

navírus, distribuição de 14.200 preservativos, aplicação de 25.797 vacinas da Covid 19 e mais 1.760 vacinas de rotina. Entre teste de HIV,
hepatite B, hepatite C e sífilis, foram 391 de cada.
Na produção ambulatorial,
Sylvia destacou os 16.652 acolhimentos com classificação de risco,
339 atendimentos na atenção especializada e 16.791 procedimentos em
Pronto Atendimento. "Na Farmácia registramos o total de
6.078 atendimentos no alto custo, 60.785 na atenção básica e
2.712.074 itens dispensados".
No casos dos procedimentos
ambulatoriais, foram 950 consultas de pré-natal, 4.635 com profissionais da atenção básica, 2.891 com
profissionais da atenção especializada, 13.969 consultas médicas em
atenção básica e 407.094 consultas
médicas em atenção especializadas.
"Também destacamos 677 atendimento odontológicos, 6.315 com
fisioterapeutas, 840 com fonoaudiologistas, 271 em terapia
ocupacional e 539 com neurologistas", disse, sobre os procedimentos no CER (Centro Especializado em Reabilitação).
Além dos 30.907 procedimentos de enfermagem da atenção primária, entre ministração de medicamentos, aferição de pressão, atividades de orientação e educação
em saúde e outros, a coordenadora
ressaltou as 11.228 visitas domiciliares de agentes comunitários, 304
de enfermeiros e técnicos e 242

Daniella Oliveira

CAMINHADA ECOLÓGICA

Coordenadora em saúde, Sylvia Rakowski, apresentou
dados em audiência pública transmitida ao vivo
de pediatras. Pelo Hospital São
Lucas foram realizadas 724 internações cirúrgicas, 125 médicas e 109 obstétricas. No Caps
(Centro de Atenção Psicossocial), entre terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiros, psicólogos e psiquiatras
foram 2.965 atendimentos. A
Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social atende nos telefones: (19) 3481-9370, 34819371 ou 3481-9372. E-mail:
saude@saopedro.sp.gov.br

MULHER

Show gratuito é adiado
em virtude da chuva

O show Elas Cantam e Encantam foi adiado para 26 de março,
às 20h30, devido à quantidade de
chuva prevista para este fim de semana na cidade. O evento gratuito, que integra a programação especial Mês da Mulher, promovida
pela Prefeitura de São Pedro, estava agendado para este sábado à
noite, na Praça Gustavo Teixeira.
Conforme o site Climatempo, estão
previstos para sábado em São Pedro pelo menos 30 milímetros de
chuva. Para o domingo, a previsão
é de 40 milímetros.
De acordo com a coordenadora de projetos da Prefeitura, Adriana Amado Jardim, o evento foi
adiado para evitar transtornos que
podem ser causados pelas chuvas.
"Nossa intenção é que o público

aproveite ao máximo toda a nossa
programação e que tenha a melhor
experiência possível, então, assim
que percebemos a possibilidade de
elevada quantidade de chuva, definimos uma nova data, já que o
show é em um lugar aberto", explicou.
Reagendado para o dia 26, o
show Elas Cantam e Encantam será
apresentado por um grupo formado exclusivamente por mulheres.
São elas: Ana Sca, Ghi Oliveira,
Marri Ortega, Nat Gregolim, Pá
Moreno e Zuleyde Oliveira.
Também foram canceladas as
aulas de alongamento e zumba
agendadas para domingo (13/03)
no Parque Ecológico Ernesto Baltieri. Elas serão remarcadas para outra data, com divulgação posterior.

MAIS - Ainda neste mês, outras atividades gratuitas acontecem em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Na próxima
semana, na terça-feira, dia 15, a
palestra Mulher em Cena: Valorização e Enfrentamento da Violência Contra a Mulher, com o mágico Mauro Dias, será realizada na
Câmara de Vereadores, às 14h. No
mesmo dia, às 18h30, ocorre a oficina Descubra-se - Inteligência
Emocional, em parceria com o Sebrae Delas, na Acisp (Associação
Comercial e Industrial de São Pedro). As inscrições para a oficina
podem ser feitas em https://
empreendarapido.sebraesp.com.br/
produto/turma/20342699. Confira o cronograma completo em
www.saopedro.sp.gov.br.

A organização da 1ª Caminhada Ecológica de Charqueada anunciou a arrecadação de 300 quilos de alimentos que foram doados na segunda-feira (7) ao
Fundo Social de Solidariedade do município. O prefeito Rodrigo Arruda (DEM) acompanhou a entrega.
"Além de promovermos o cultivo e plantio de mudas
durante o trajeto, com mensagens de preservação e
cuidado com o meio ambiente, ainda tivemos tempo
de fazer a coleta destas doações que irão ajudar muitas famílias carentes de Charqueada", disse o
chefe do Executivo. Foram arrecadados mantimentos como arroz, feijão, óleo, leite, fubá, farinha de trigo, farinha de milho, molho de tomate,
açúcar, sal, macarrão, achocolatado e temperos.
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F ISCALIZAÇÃO

Coordenadoria recebe a Defesa Civil
estadual em vistoria técnica na serra
Avaliação indica que não há riscos iminentes de queda do talude da
serra, mas foi recomendada avaliação de ordem geológico-geotécnica
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

A Coordenadoria de Meio
Ambiente e a Defesa Civil de São
Pedro receberam a visita de representantes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil para
uma vistoria técnica emergencial à
Serra de São Pedro. A conclusão é
de que não há riscos iminentes de
queda do talude da serra, mas foi
recomendada avaliação de ordem
geológico-geotécnica em todo o trecho da serra, com o intuito de determinar medidas de engenharia para a estabilização do maciço rochoso da estrada municipal pavimentada Elisio de Paula Teixeira, que dá acesso a Brotas, Itirapina e Torrinha.
De acordo com o coordenador
de Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro, a visita realizada é uma
medida preventiva para evitar possíveis problemas gerados pelas chuvas, como desmoronamento de rochas e consequente interdição do
tráfego de carros na área da serra.
"A Prefeitura trabalha constantemente para a prevenção de acidentes envolvendo a nossa serra. Sabemos que a chuva, dependendo
da intensidade, pode causar
muitos transtornos, como mais
recentemente vimos em Petrópolis, por isso estamos atentos
ao nosso município", comentou.
Na descrição do relatório feito
pelos profissionais da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa
Civil consta que existem duas áreas com extensão de aproximadamente 15m apresentando rupturas

"A Prefeitura trabalha constantemente para a prevenção de acidentes", diz secretário
de fragmentos rochosos de diferentes dimensões. O documento cita
também a existência de várias estratificações no maciço rochoso e
diferentes graus de alteração, e que,
portanto, existe a necessidade de
investigações complementares de
ordem geológico-geotécnica, visando a estabilização do maciço.
Da vistoria participaram os
técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado), os

tecnólogos Claudio Ridente e Gerson Almeida Filho; acompanhados
do coordenador de Meio Ambiente, do presidente da Defesa Civil de
São Pedro, Rosivaldo Amaro da
Silva; do comandante da GCM
(Guarda Civil Municipal), Luciano Luna, da colaboradora técnica da Coordenadoria de Meio
Ambiente, Paula Gonçalves da
Fonseca e Souza, do representante da APA (Área de Proteção

Ambiental) Corumbataí, Luiz Sertório Teixeira, e do comandante da
base do Corpo de Bombeiros de São
Pedro, Ricardo Migatta.

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 12 de março de 2022

A10

MAND
ATO
ANDA

POPULAR

Em encontro regional, Bebel reforça
seu compromisso por justiça social
Deputados federais, vereadores e lideranças sindicais e de movimentos sociais destacaram o importante trabalho desenvolvido pela deputada estadual

A presidenta da Apeoesp,
deputada estadual Professora
Bebel (PT), reuniu deputados
federais, vereadores, lideranças
políticas, sindicais e de movimentos sociais, além de militantes e pré-candidatos a deputados federais às eleições deste
ano, no sábado, 5, em evento no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Na ocasião, foi destacado o
importante trabalho desenvolvido pelo mandato popular na
Assembleia Legislativa de São
Paulo no enfrentamento diário
ao Governo do Estado. O encontro, que contou com pelo menos
300 lideranças, foi marcado
pela prestação de contas com os
compromissos firmados perante às cidadãs e aos cidadãos
paulistas em 2018 e deu o pontapé inicial no planejamento e as
estratégias dar continuidade
atuação em defesa da vida, da
democracia e da cidadania.
O encontro recebeu os deputados federais Alexandre Padilha e
Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, ao lado do ex-prefeito de Piracicaba, José Machado, e diversas

lideranças como os vereadores Iara
Bernardi (Sorocaba), Rai de Almeida (Piracicaba), Nelinho Noronha
(Águas de São Pedro), Professora
Juliana (Americana); o presidente
estadual da CUT, Douglas Izzo; o
secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores,
Jilmar Tatto; o professor Adelino
Oliveira, o médico Pedro Tourinho e diversos pré-candidatos
a deputado federal, todos filiados
ao PT. Também acompanhou o encontro o presidente do Lar dos
Velhinhos, Yves Marcondes.
Nas falas das autoridades, foi
destacada a importância das eleições gerais deste ano, em que o PT
tem novamente uma grande oportunidade de eleger Luiz Inácio Lula
da Silva novamente presidente do
Brasil, assim como eleger o professor Fernando Haddad governador de São Paulo. No entanto,
foi enfatizado que o desafio é
muito grande e a ordem geral é
de muito trabalho e humildade.
Professora Bebel deu as boasvindas a todos e ressaltou que o
seu mandato na Assembleia Legislativa tem se pautado na defesa da

população idosa, a mais atingida
na pandemia da covid-19, por ser o
público de maior suscetibilidade ao
desenvolvimento da forma mais
grave da doença, inclusive instituindo políticas públicas em favor
desta população, que foi abandonada e atacada, no caso dos servidores públicos estaduais, pelo governo do Estado. “O confisco das
aposentadorias perpetrado por
decisão deste governo expôs à indignidade um público que merecia
um descanso justo”, destacou a
parlamentar, que tem projeto de
lei na Alesp que põem fim a esse
confisco, assim como de melhoria
de vida aos idosos.
Além do trabalho na Assembleia Legislativa, pautado na construção da justiça social, tendo a
defesa incondicional da educação
pública como base principal, Bebel
falou do compromisso com Piracicaba e região e das inúmeras parcerias que tem desenvolvido para
garantir recursos voltados à melhoria do atendimento à população.
Para Piracicaba e região já destinou mais de R$ 8 milhões, através
de emendas parlamentares, assim

como de articulações e parcerias
com deputados federais do partido, destinados às áreas de saúde,
educação, segurança, idosos, desenvolvimento social e defesa civil.
Na prestação de contas, Bebel
mostrou que nesses três anos de
mandato apresentou mais de 80
proposituras, em defesa da democracia e do estado de bem-estar social, dos direitos sociais e coletivos,
em defesa do funcionalismo público paulista e dos serviços públicos
de qualidade, dos grupos sociais
oprimidos e do desenvolvimento de
Piracicaba e região, como o que torna Piracicaba Município de Interesse Turístico, que garantirá,
se aprovado, uma verba anual
de R$ 700 mil para que a cidade
invista no desenvolvimento do turismo, gerando, assim, mais emprego e desenvolvimento.
Além disso, seu mandato popular faz enfrentamento diário às
políticas do governador João Doria (PSDB), pela melhoria permanente da saúde, do transporte, da
segurança pública, enfim, na defesa do fortalecimento do Estado
para servir a população que mais

precisa. Ela recordou que liderou a
pressão que levou o governador do
Estado a desistir de extinguir fundações e autarquias, como a Fundação para o Remédio Popular
(FURP), a Fundação Oncocentro
(FOSP), o Instituto de Medicina
Social e de Criminologia (IMESC) e
a Fundação Instituto terras (Itesp),
assim como o Instituto Butantan,
responsável pela coordenação de
vacinação de imunização à covid19 no Estado e de garantir a vacinação dos profissionais da educação e garantir as aulas remotamente durante boa parte da pandemia,
o que, sem dúvida, contribuiu para
que menos vidas fossem perdidas.
Toda esta liderança fez com
que Bebel também fosse eleita
pelos pares para ser a líder da
bancada do PT, a segunda maior da Alesp, composta por 10
deputados estaduais, e eleita e
releeita Procuradora da Mulher
no parlamento paulista. Já presidiu a Comissão de Educação e
Cultura, e atualmente é membro, assim como integra as Comissões de Defesa e dos Direitos da Mulher; de Ciência, Tec-

nologia, Inovação e Informação;
a de Administração Pública e Relações do Trabalho e a de Saúde.
A deputada estadual Professora Bebel também foi a única parlamentar da Região Metropolitana de Piracicaba que
votou contra o projeto de lei 529,
do governador João Doria, que
provocou reajustes no ICMS em
diversos produtos que afetam
diretamente o consumidor, desde hortifrutigranjeiros até no comércio de veículos usados, além de
extinguir a isenção do IPVA para
pessoas com necessidades especiais,
assim como foi a única que se colocou contrária a instalações de praças de pedágios na região, por encarecer ainda mais a vida da população. “Fiquei enormemente
contente com este encontro em
que pude apresentar o trabalho
que tenho desenvolvido na Assembleia em defesa da nossa
população, onde pude dialogar
com militantes do partido, apoiadores e lideranças da região
visando o desenvolvimento de
novas ações do nosso mandato
popular”, completou.
Fotos: Divulgação

A deputada Bebel, sob os olhares do ex-prefeito José Machado,
fez um balanço dos seus três anos de mandato

A deputada Bebel, ao lado do presidente do Lar dos Velhinhos,
Yves Marcondes, falou do seu compromisso com a população idosa

O vereador Nelinho Noronha destacou a atuação da deputada Bebel
em toda região e na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde tem
atuado firmemente, fazendo a diferença

O deputadado federal Alexandre Padilha que destinou R$ 200 mil
ao Lar dos Velhinhos, a pedido da deputada Bebel

A deputada Professora Bebel destacou que seu trabalho
tem se pautado na construção da justiça social

O ex-prefeito José Machado fez balanço da conjuntura e da
importância de apresentar um projeto que estimule a
população votar em Lula e nos candidatos do PT

Líderanças sindicais, que prestigiaram o evento,
com o deputado federal Vicentinho

Lideranças políticas, sindicais e de movimentos sociais aplaudem o
trabalho da deputada, sintetizado em vídeo apresentado no evento

No encontro, a deputada Bebel falou do seu compromisso
com a população da região metropolitana de Piracicaba

A deputada Bebel destacou a importância do trabalho na
Assembleia Legislativa, onde já apresentou 85 projetos de lei

O deputado federal Vicentinho falou da parceria com a deputada
Bebel que já garantiu mais de R$ 1,1 milhão para Piracicaba

A vereadora Rai de Almeida destacou a importância da mulher
na política e do mandato da deputada Bebel

A Tribuna de São Pedro
A11

Sábado, 12 de março de 2022

PROGRAMAÇÃO

C HARQUEADA

Praça tem show musical gratuito em
comemoração do Dia da Mulher
Apresentação acontece a partir das 20h30, com grupo formado exclusivamente por mulheres
Elas Cantam e Encantam.
Esse é o nome do show musical
que um grupo formado exclusivamente por mulheres apresenta neste sábado, 12, às 20h30,
no coreto da Praça Gustavo Teixeira. A atividade é gratuita ao
público e ocorre em alusão do
Dia Internacional da Mulher (8
de março), como parte da programação especial Mês da Mulher, criada pela prefeitura, com
diversas ações em diferentes
espaços do município, até o fim
de março, voltada para o público feminino.
O grupo de mulheres convidadas para a apresentação é
formado por Ana Sca, Ghi Oliveira, Marri Ortega, Nat Gregolim, Pá Moreno e Zuleyde Oliveira. Para o repertório, elas
selecionaram canções como
Anunciação, Pagu, Romaria,
Xote das Meninas, Dancing
Days, Maria Maria, Ovelha Negra, Luz dos Olhos, Wish You
Were Here e I Sing the Blues.
"Cada uma de nós tem suas
referências e identidade musical e a escolha do repertório foi pensando em manter essa identidade
e também trazer, dentro dessa
proposta, canções que falam de
mulheres e para mulheres, conectando, de alguma forma,
com a nossa história", comentou a cantora Nat Gregolim.

Evento de mulheres marca
entrega de certificados
O evento Mulher: Líder de Si
Mesma, que aconteceu na noite
desta terça-feira (8), marcou a entrega dos certificados das alunas
do curso de panificação e também trouxe aprendizados importantes para os presentes.
Esteve no evento o vice-prefeito Jonas Lanjoni Del Pino Júnior,
sua mãe Sueli Lanjoni e esposa
Márcia, a presidente do Fundo Social Regina Moreno, e a acompanhante do prefeito Rodrigo
Arruda, Raquel Meneguine.
A programação também trouxe palestra com a psicóloga Angeli-

ta Furtado, músicas com o grupo
Projeto Educagrega e uma oficina
de como montar uma mesa de
páscoa com Alessandra Carioca. Houve ainda sorteio de brindes e degustação de pães.
"Esses encontros são extremamente importantes e visam fortalecer a mulher como um todo, além
de capacitar e dar mais uma oportunidade de criar renda. Há uma
programação para que este tipo de
evento aconteça mais vezes em
Charqueada", disse a diretora do
Desenvolvimento Social, Amanda Roncatto Macaúbas.
Divulgação

Evento marcou entrega dos certificados das alunas do curso de panificação

Atividade acontece no coreto da Praça Gustavo Teixeira
De acordo com o coordenador de Cultura de São Pedro,
Ivan Teixeira, o show Elas Cantam e Encantam foi pensado
para evidenciar o quanto as
mulheres enriquecem a sociedade com suas habilidades e talentos. "Todas essas mulheres,
de fato, encantam com a garra,
determinação e força que têm.

Elas conquistaram o próprio espaço e com certeza farão um
show em que isso será visível na
voz e na performance, representando todas as mulheres da
nossa cidade", comentou.
A banda de apoio do grupo de
mulheres é a Aria, que tem como
integrantes Ceceu (guitarra), Mauricio (bateria) e Ailton (baixo).

MAIS - Ainda neste mês,
na programação especial planejada pela prefeitura em homenagem às mulheres constam atividades como passeio
ciclístico, palestras e serviços
de saúde e beleza. O cronograma completo está disponível no site da prefeitura
www.saopedro.sp.gov.br.
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E STÂNCIA

Lideranças de Águas destacam a
deputada Bebel em prol da região
Encontro na última quinta-feira (10) foi aberto pelo ex-prefeito e ex-vereador de Águas de São Pedro, Marcelo Pato, e sua esposa Maria Ely

Em encontro na noite desta
última quinta-feira, 10 de março,
lideranças de Águas de São Pedro
destacaram o importante trabalho
desenvolvido pela deputada estadual Professora Bebel (PT) tanto
para a cidade como para a região.
O encontro foi organizado pelo exprefeito de Águas de São Pedro,
Marcelo Pato e pela sua esposa,
Maria Ely, e realizado no restaurante do Hotel Estância, reunindo
empresários, lideranças da cidade,
professores, ex-vereadores, além
dos vereadores Valdir Gibim, que
está licenciado do mandato para
ocupar a Secretaria de Segurança

de Águas de São Pedro, e o vereador Nelinho Noronha, que destacaram o importante trabalho realizado pela deputada Bebel, tanto na
Assembleia Legislativa de São Paulo
como buscando recursos para toda
região, beneficiando diretamente a
cidade de Águas de São Pedro.
O encontro foi aberto pelo
ex-prefeito e ex-vereador de
Águas de São Pedro, Marcelo
Pato, e sua esposa Maria Ely,
segunda colocada nas eleições
para prefeito nas últimas eleições, que destacaram a importância do trabalho da deputada
Professora Bebel por Águas de

A deputada Bebel com Maria Ely e Marcelo Patto, que organizaram o encontro com as lideranças

São Pedro, e pela amizade da família dele com a da parlamentar.
"Fui aluno da Professora Bebel,
assim como minha esposa e diversos colegas que aqui estão, que,
como eu, também tem imenso
orgulho de ter uma deputada
amiga, que precisa continuar na
Assembleia Legislativa, trabalhando por Águas de São Pedro
e por toda região", falou.
O empresário João Andrade, proprietário do Thermas
Águas de São Pedro, assim como
o ex-vereadores Luiz Carlos
Pinto da Fonseca e Célio Nascimento também enfatizaram da

O empresário João Andrade falou do orgulho de poder contar com o trabalho da deputada Bebel em prol de toda região

importância da cidade de Águas
de São Pedro e toda região poder
contar com o trabalho de uma parlamentar atuante, que não tem
medido esforços para ajudar a população de toda região. Enquanto
o vereador Nelinho Noronha disse que a deputada Bebel destinou
para Águas de São Pedro mais de
R$ 2 milhões em emendas parlamentares do seu mandato popular ou de parcerias com deputados federais do seu partido, a Professora Sheila Fernandez, presidenta do PT de São
Pedro, enfatizou que apesar da cidade de São Pedro nunca ter eleito

Lideranças de Águas enalteceram o importante trabalho desenvolvido pela deputada Professora Bebel

I LUMINAÇÃO

Vereador Nelinho questiona
cobrança em duplicidade

O vereador Nelinho Noronha (PT) denuncia que foi procurado, recentemente, por diversos
moradores de Águas de São Pedro,
questionando a cobrança em duplicidade da contribuição de
iluminação pública (CIP), uma vez
que está sendo 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 possível 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-se
que a contribuição CIP é cobrada em ambos e, portanto, paga
em duplicidade pelos munícipes.
Diante disso, quer saber qual a
razão disso estar ocorrendo, e
como é realizada a cobrança da CIP
em águas de São Pedro e quais leis
embasam esta cobrança.
Diante desta situação, está
solicitando à Prefeitura que
apresente cópia do convênio realizado entre a CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz e a

Prefeitura 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 consumo dos munícipes.
O vereador Nelinho Noronha
explica que tomou esta iniciativa
porque a Contribuição de Iluminação Pública - CIP foi instituída pela
EmendaConstitucionalnº39,promulgada pelo Senado Federal em 19/12/
2002 e acrescida ao Artigo 149-A da
Constituição Federal. Também explica
que o valor da CIP é definido pela Prefeitura por lei Municipal e a CPFL
presta o serviço de arrecadação
através da nota fiscal/conta de forne-

cimento de energia elétrica, mediante
assinatura de convênio pelas partes, repassando o valor arrecadado às Prefeituras, mensalmente.
Para Nelinho, a CPFL é um
agente arrecadador desta contribuição, que deve ser calculada com
base no consumo de energia elétrica de cada imóvel. "Como verificamos que na descrição de instruções
do carnê de IPTU também consta
a referida cobrança, entendemos
que há prejuízo grave aos contribuintes e a fim de esclarecer esta
situação e dar transparência ao que
está ocorrendo, fiz este requerimento para que a Prefeitura dê as explicações necessárias", completa.

GUARDA CIVIL

GCM receberá doação de armamento
Divulgação

A Prefeitura de Charqueada está finalizando os últimos detalhes para receber
uma doação de dez carabinas
semiautomáticas SMT 40 e 10
mil munições calibre .40. O
armamento será usado para
estruturar a Guarda Civil
Municipal (GCM).
O convênio foi assinado
pelo município junto à Superintendência da Polícia Federal de
Santa Catarina por intermédio
do funcionário Joaquim Felipette que descobriu os caminhos

para solicitar essa doação e conseguiu viabilizá-la.
O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) falou sobre a importância de receber o armamento. "A
Guarda tem passado por um
processo de reestruturação, e a
chegada deste armamento vai
contribuir para a segurança do
município", disse.
Agora a prefeitura está
fazendo o trâmite para o recebimento do arsenal em
consonância com as leis vigentes para o setor.

um vereador do seu partido, a deputada Bebel também tem compromisso com o município, tanto que
frequentemente tem destinado recursos para a cidade.
A deputada Professora Bebel,
que também é presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), agradeceu as manifestações e disse que na Assembleia Legislativa tem atuando firmemente por justiça social, seja na
área de educação, segurança, habitacional, saúde... e uma das suas
lutas nesse momento é para pôr fim
ao confisco dos aposentados e pen-

Convênio foi assinado junto à Superintendência da PF de Santa Catarina

sionistas do Estado de São Paulo.
"Tenho dialogado com diversas lideranças, de diversos partidos,
porque somente assim poderemos construir um projeto daquela Casa para suspendermos
a cobrança de suas aposentadorias e fazermos justiça com os
aposentados e pensionistas que
já deram suas contribuições,
mas vêm sendo penalizados pelo
governo estadual", falou, garantindo que continuará trabalhando
intensamente e não medirá esforços para continuar defendendo e
atuando em prol de Águas de São
Pedro e de toda região.

Parlamentar agradeceu as manifestações das lideranças ao trabalho que tem
desenvolvido na Alesp

U LTRASSONOGRAFIA

Aparelho que possibilitará
mutirão é conquista do
vereador Nelinho
O vereador Nelinho Noronha (PT) afirma que a Prefeitura de Águas de São Pedro só poderá realizar um
mutirão na cidade, neste mês
de março, para a realização
de exames de ultrassonografia porque ele conseguiu uma
verba de R$ 200 mil junto ao
deputado federal Vicente de
Paulo Silva, o Vicentinho
(PT), para a aquisição do aparelho. Nelinho lembra que o
aparelho só foi adquirido
pelo município depois de
muita insistência por parte dele, uma vez que o então secretário municipal de
Saúde, João Victor Barbosa, hoje prefeito de Águas de
São Pedro, era contrário à
aquisição do aparelho de ultrassonografia.
A aquisição deste aparelho,
conforme o vereador Nelinho
Noronha, era uma antiga reivindicação da população da cidade, que até então era obrigada a se deslocar para ou t r o
município toda vez que precisa realizar este exame. "Da
primeira vez que consegui
uma verba de R$ 250 mil
para a aquisição do aparelho,
o então secretário João Victor
optou por adquirir mais ambulância, desviando a finalidade
do recurso que havia conseguido, tentando transferir pacientes do nosso município para
outras cidades", conta.
No entanto, o vereador
conta que insistiu novamente
junto ao deputado federal Vi-

O vereador Nelinho Noronha foi quem conseguiu
o recurso para a compra
do aparelho de ultrassonografia em Águas
centinho, que, mais uma vez,
destinou novo recurso para
Águas de São Pedro, possibilitando, assim, que o município
finalmente tivesse o seu aparelho de ultrasson. "Portanto, se
a Prefeitura irá realizar um
mutirão para atender uma fila
de espera de aproximadamente
400 pessoas, é graças a este ultrasson", completa, feliz com a
notícia de que a população está
sendo beneficiada graças a uma
insistência e iniciativa sua, que
sempre está preocupado em
melhorar os serviços públicos
em Águas de São Pedro.

