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Prefeitura reabre vagas
para bolsa-auxílio de R$700
No ano passado, aproximadamente 40 estudantes das mais diversas áreas foram selecionados

Thiago Silva e o coordenador de Emprego e Renda Danilo Dihel

Por um governo que
não feche portas

Professora Bebel

Nesta sexta-feira, 18
de março, o secretário es-
tadual da Educação, Ros-
sieli Soares, esteve em
Águas de São Pedro para
realizar uma reunião com diri-
gentes de ensino.

Estive no Centro de Con-
venções, para onde a reunião
fora convocada, acompanha-
da de diretores e conselhei-
ros da Apeoesp e de outros
professores para entregar ao
secretário um ofício com as rei-
vindicações da categoria, entre
elas o reajuste de 33, 24%, reti-
rada do PLC 3/2022 ("nova
carreira") e o fim do vergo-
nhoso confisco salarial  de
aposentados e pensionistas.

O secretário não esteve no
Centro de Convenções. Soube-
mos que estaria na Escola Esta-
dual "Ângelo Franzin", onde
haveria uma segunda ativida-
de, e para lá nos dirigimos.
Qual não foi minha surpresa
ao,  novamente ,  ter  minha
entrada barrada com trucu-
lência no prédio de uma es-
cola pública estadual.

Sou deputada estadual e te-
nho mandato legal do povo pau-
lista para fiscalizar o poder exe-
cutivo. Não posso ser proibida
de entrar em prédio público do
Estado de São Paulo. Sou tam-
bém presidenta da APEOESP e
represento professores das re-
des oficiais de ensino. Não que-
ríamos tumultuar, mas sermos
ouvidos e protocolar nosso do-
cumento. Por isso, não desisti.
Enfrentei a barreira de funcio-
nários e entramos.  Finalmen-
te, protocolei o documento em
mãos do secretário.

São Paulo precisa ter um
governo que não criminaliza
seus servidores e representan-
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tes, que não os trate como
intrusos em seus próprios
locais de trabalho. Que
não mande projetos que
mexem com as vidas de
todas e todos sem antes di-
alogar. Que não confisque

parte dos baixos salários de
aposentados e pensionistas. En-
fim, que não destrua nem pri-
vatize serviços públicos essen-
ciais como saúde e educação,

além de outros também impor-
tantes. No dia 16 de março, sob
fortíssima chuva, mais de 25
entidades do funcionalismo,
articuladas pela APEOESP,
l ideraram uma caminhada
com mais de mil servidores,
estudantes e representantes
de movimentos. Nesta sema-
na, estaremos na Assembleia
Legislativa para lutar contra
os projetos que nos prejudi-
cam e para obtermos o rea-
juste de 33,24% que nos é de-
vido, pois se refere ao piso sa-
larial profissional nacional.

Na terça-feira, 22 de mar-
ço, às 14h30, no auditório Pau-
lo Kobayashi da Alesp estare-
mos reunidos em audiência pú-
blica para debater essas ques-
tões e continuar nossa luta. Fica
aqui o convite a todas e todos.

Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

O Programa Primeira Chan-
ce, da Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Empre-
go e Renda, volta a oferecer vagas
de estágio em diversas áreas para
estudantes do ensino médio, técni-
co e universitário. No ano pas-
sado, aproximadamente 40 es-
tudantes das mais diversas áre-
as, que já estão estagiando em
setores da Administração munici-
pal, foram selecionados.

Estudantes de cursos das áre-
as de educação, saúde, administra-
ção e gestão, comunicação, turis-
mo, obras, esporte, social e quími-
ca podem se candidatar a uma das
vagas com a entrega do currículo com
foto, no período de 21 de março a 20 de
abril na Coordenadoria de Emprego e
Renda, na rua Malaquias Guerra,
925, de segunda a sexta-feira das
8h às 11h e das 13h às 16h. Os sele-
cionados vão fazer estágio de 6

horas diárias em diversos setores
da Prefeitura e receber bolsa-auxí-
lio de R$ 700. Para participar da
seleção é preciso ter mais de 16 anos
e estar regularmente matriculado.

"O programa Primeira Chan-
ce é uma grande oportunidade para
os jovens entrarem no mercado de
trabalho. Além de trazer renda,
o jovem pode vivenciar o dia a
dia do trabalho na prática, atu-
ando na área em que está estu-
dando. Estamos esperando um
número grande de inscrições, re-
petindo o sucesso do ano passado",
comentou o coordenador de Em-
prego e Renda, Danilo Dihel.

Os estudantes do ensino
médio selecionados participam
também do Jovem Talento do
CIEE, um programa de qualifi-
cação com cursos EAD focados
no aprimoramento de habilida-
des diferenciadas.

111 ANOS DA MARIA DA PAZ – Com bolo, salgadinhos,
sorvete, decoração e até música ao vivo, a Casa dos Velhi-
nhos de São Pedro festejou os 111 anos da amiga Maria da
Paz Ribeiro, nascida na cidade de Boa Vista do Tupi, no
Estado da Bahia. De acordo com a assistente social da en-
tidade, Olímpia de Fátima Cardoso, Maria da Paz não é de
falar muito, mas anda, come sozinha e ama dar milho para
as galinhas. “Ela é essa paz que estão vendo. É calma, tem
muita saúde e também gosta desses momentos de confra-
ternização, com música e todos os moradores juntos”. A4
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O desejo vem de fora!
Aldo Nunes

Já de bom tempo ve-
nho escrevendo em meus
artigos: "Que o desejo, não
é algo que nasce dentro de
nós e sim, produto da nos-
sa vida como seres huma-
nos - que estamos neste
planeta Terra evoluindo como to-
dos os demais seres ?, para desen-
volvermos nossa consciência e nos-
sa mente física. Por isso temos que
aprender e entender que acima
de nós há de existir muitas coi-
sas; que precisamos aprender a
domina-las, para que possamos
atingir uma vida eterna com a
qual sonhamos; e que eu, pessoal-
mente, acredito existir.

Ultimamente venho buscando
na literatura mística da minha bi-
blioteca, encontrar subsídios para
escrever meus artigos para que pos-
sa, pelo menos, neste momento que
atravessamos, melhor entender o
que está acontecendo com a nossa
vida. Há momentos em que chego
a pensar - como afirmam grandes
mestres do ocultismo -: que é che-
gada a hora do juízo final; do apo-
calipse; da inversão dos polos mag-
néticos, norte e sul do planeta - e
mergulharmos numa inércia (pro-
priedade que têm os corpos de per-
sistirem no seu estado de movimen-
to ou de repouso até que interve-
nha uma força que os faça sair do
estado em que se encontram),
aguardando por um novo amanhã
que não sabemos daqui a quanto
tempo, já que até então, não desco-
brimos ainda, como se mede o tem-
po da natureza. Pelo relógio digital
é que não pode ser, pois ele necessi-
ta de energia atômica (dependente
da física, do átomo e suas divisões)
que a lei da natureza demora, no
mínimo, mais de 2500 anos do
nosso calendário atual para intro-
duzir mais um elemento em nosso
DNA (ácido desoxirribonucleico),
utilizado para se descobrir as in-

É hora de suspender
 o uso de máscara?

Alexandre Padilha

Como médico infecto-
logista e professor univer-
sitário que atende pacien-
tes e supervisiona o aten-
dimento dos meus alunos
em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) da periferia
de São Paulo e Campinas,
afirmo: ainda não é mo-
mento de pararmos de usar más-
cara. O principal princípio na área
da saúde é a precaução.

Alguns estados do país flexi-
bilizaram o uso e vejo a medida
como um "complexo de vira lata"
por parte de alguns governantes
que tomaram a decisão baseada
em países da Europa, mas estão
se esquecendo que o hemisfério
norte vive o início da primavera
e, depois, o verão, estações em
que os vírus se proliferam em
menor velocidade.

No hemisfério sul, em breve
entraremos no outono/inverno,
que é o período de crescimento das
doenças respiratórias, e neste ano
teremos a combinação de três fato-
res importantes: as gripes sazo-
nais, os procedimentos, tratamen-
tos, cirurgias, diagnósticos repre-
sados por conta da pandemia que
estão sobrecarregando os serviços
de saúde e o surgimento de novas
variantes da Covid-19.

A mais recente cepa que está
em circulação e que casos foram
confirmados pelo Ministério da
Saúde é da variante Deltacron, que
possivelmente está circulando há,
no mínimo,15 dias no Brasil.

Nossa taxa de vacinação
ainda está baixa em um Brasil
que sempre cumpriu rigorosa-
mente as metas de imunização
da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Quando estive no
Ministério da Saúde recebemos
certificados de controle de do-

formações necessárias
para a síntese (método
que parte do simples para
o composto; da causa
para o efeito; do princípio
para a consequência...).
Por ser canhoto, uso o
relógio digital no braço
direito, para evitar que

ele toque em coisas metálicas
onde a energia atômica que ele
utiliza através das baterias,
possa comprometer o seu funci-
onamento, pela evasão dessa ener-
gia não, ainda, dominada.

Procuro reafirmar aos meus
leitores a necessidade de desenvol-
vermos a nossa consciência: atra-
vés do estudo; da ciência pesquisa-
dora; da unificação da linguagem
universal e das religiões; de forma
tal que todos possam entender, es-
pecialmente sem utilizar de politi-
cagem, que é desejo, não vontade;
o bom senso e o equilíbrio que man-
tém um corpo físico, ainda que so-
licitado ou impelido por forças opos-
tas, utilizando da vontade que nos
vem de dentro, do coração e aplica
o equilíbrio do bem e do mal.

Quando em artigo anterior
tentei explicar de uma forma mais
simples o que é matéria prima e a
necessidade da indústria, senti que
não houve muito interesse dos lei-
tores. Me pareceu que acharam
meu artigo um tanto desinteres-
sante e, como foi antes da minha
cirurgia, agora que não mais estou
sob os efeitos dos medicamentos
que me foram aplicados e posso uti-
lizar do meu livre arbítrio e, não
tomar decisões apressadas que
sempre são mais desejos do que
vontade. Desejos são ideias que nos
são passadas pelos nossos costu-
mes, meio em que vivemos, cópias
do que existe ao nosso redor e pode
ser visto a olho nu.

Vejo, no momento atual, que
a indústria - em todo mundo e aqui
no Brasil, ainda mais ? não acom-
panhou a tecnologia e não se pre-

parou, adequadamente a sua logís-
tica para atender a pressa dos in-
ternautas que, em sua maioria não
conhecem o meio produtivo básico
dos alimentos e que até então vem
mantendo a vida neste planeta.
Quem não põe a mão na massa,
jamais produz o pão; o azeite, o óleo
extraído da oliva (azeitona) que
nasce da oliveira e é colhida verde
e, preparada para dela extrair o
verdadeiro azeite que embelezou a
pele das grandes rainhas do Egito
nos tempos dos faraós - não exis-
te azeitona do tipo preta, elas
chegam a essa cor quando ama-
durecem e servem não só para
nutrir à pele humana, mas, tam-
bém, a culinária humana até hoje,
que é misturado com os demais ti-
pos de óleos pelo seu alto custo; a
produção de produtos agrícolas que
necessitam de mão de obra huma-
na e que ainda não possuem ma-
quinário existente para cultiva-los
e colhe-los... e uma infinidade de
outras necessidades básicas como
água, oxigênio, etc.

Acostumamos a deixar que o
desejo tome conta do nosso viver e
desprezamos que dependemos da
natureza e não cuidamos do nosso
planeta que nos dá esse prazer de
viver. A humanidade está se tor-
nando desumana e isso nos leva
ao nada (não do verbo nadar),
mas sim ao final do mundo, a
guerra, ao apocalipse, ao dilú-
vio, ao querer ultrapassar Deus
sem pelo menos saber de onde vie-
mos e para onde vamos.

O mundo inventado pela nos-
sa humanidade está velho, mas
tem vida própria, sua conservação
depende da nossa não entrega à

inércia e mais amor à vida. Há
momentos em que as convenções
sociais impertinentes à saúde men-
tal, precisam ser respeitadas. So-
mos todos iguais!

Adentramos na Lua Cheia nes-
te 18 de março, no dia 20 entra-
mos no Outono (aqui para nós, pe-
ríodo de colheita das nossas frutas
naturais) e finda o Verão. A Lua
segue cheia até o dia 25. Não nos
esqueçamos de que nesse Verão, as
chuvas não foram as costumeiras.
Faltou chuva para nossa região e
com certeza a elas ainda virão mais
para o final de março ou até além
dele. A navegação então suspensa
das chatas no baixo Tietê (de Ara-
çatuba até Anhembi, passando pela
represa de Barra Bonita) retor-
na neste mês de março, segun-
do informação jornalística des-
ta semana que ora finda. Estive
em Barra Bonita, na eclusa, du-
rante esse período de suspensão
e constatei que nenhuma provi-
dência foi tomada no inverno
passado (época de pouca chu-
va), com relação ao assoreamen-
to do leito e limpeza dos agua-
pés que infetam o rio e a represa e
destroçam os motores das cha-
tas. Agora vamos ver se nesse
inverno que inicia em 21 de ju-
nho de 2022 isso ocorra e as
chatas continuem a circular e
matéria prima chegue às indústri-
as para que elas possam produzir.

Como não pude escrever so-
bre o Dia da Mulher, no dia 8, pois
ainda sob os resguardos da minha
cirurgia, faço agora meus cumpri-
mentos a todas as mulheres e res-
salto: Que o exemplo que vocês de-
ram e estão dando neste tormento
entre Ucrânia e Rússia! Que os
anjos as protejam e as carreguem
nos braços! Vocês são especiais!

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e agente fiscal de
rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com.
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enças como sarampo e
rubéola.  A meta da OMS
é que 95% da população
idosa e pessoas com co-
morbidades estejam total-
mente vacinados, com as
três doses. O Brasil não
tem 70% do grupo de ris-
co imunizado e nem 80%
da população totalmente
vacinada e não vamos al-

cançar essas metas enquanto o rit-
mo da vacinação continuar lento.

Um levantamento divulgado
apontou que mortes por Covid em
não vacinados em São Paulo entre
dezembro e fevereiro foi 26 vezes
maior do que em vacinados.

Nesse momento, o governo fe-
deral deveria estar reforçando a
campanha de vacinação, fazendo
o dia "D" da imunização, o que não
está fazendo.

Ao invés disso, o Ministé-
rio da Saúde está passando a
ideia de que a pandemia acabou
e quer decretar seu fim, um absur-
do! Quem decreta fim de pande-
mia é a OMS. É um escândalo.

A pedalada sanitária que
quer dar o governo federal é
muito preocupante, a pandemia
não acabou e decretar o seu fim
é irresponsabilidade.

Por isso, reforço a recomen-
dação: permaneçam usando más-
caras e vacinem-se.

Alexandre Padilha, médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)
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A Campanha da Fraternidade e a valorização da Educação
Helinho Zanatta

No último dia 2 de
março, Quarta-feira de
Cinzas, a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil
(CNBB) lançou a sua tradi-
cional Campanha da Fra-
ternidade (edição 2022),
com o tema "Fraternidade
e Educação''. Neste ano, ela leva
também o lema bíblico "Fala com
sabedoria, ensina com amor''.

Desde 1964, sempre no perío-
do da Quaresma, a Igreja Católica
promove a campanha com o objeti-
vo despertar a solidariedade em
relação a um problema do País. O
tema para este ano não poderia ter
sido mais assertivo: a Educação.

Desde criança, todos ouvimos
que a educação é o futuro do nosso
País.  Aliás, nestes tempos de pan-
demia, quero destacar o trabalho
excepcional das professoras e pro-
fessores, sem os quais não existiria
Educação. Num período de muitas
dificuldades, elas e eles tiveram que
se adaptarem rapidamente em meio
a uma crise gigante do coronaví-
rus que, ainda, hoje, vivemos em
menor proporção. Por esse esfor-
ço, desprendimento e dedicação em
prol do ensino das crianças e do
futuro, todos merecem os elogios.
Muitas professoras tiveram que
sair da sua já tão estabelecida roti-
na e aventurar em aulas onlines,
muitas sem a mínima intimidade
com a tecnologia - assim como eu.
Ainda assim foram lá e fizeram um
ótimo trabalho. O momento era as-
sustador, todos temendo pelas
suas vidas, familiares, amigos e dos
próprios alunos e alunas. Mas, seja
online ou presencial, foram lá e en-

sinaram, educaram e ins-
piraram tantos alunos. Fo-
ram fortes e presentes no
momento que nossos filhos,
netos, sobrinhos mais pre-
cisavam da escola.

Temos que destacar o
trabalho dos professores
que estão nos lugares mais
longínquos deste País, sem

condições mínimas de trabalho,
salas de aula sem estrutura e até
sem merenda para os alunos. Mas,
não faltou amor, dedicação e com-
prometimento com nossos alunos.
Nessas horas é que temos o exercí-
cio prático do que diz a Bíblia em
Provérbios 31, 26: "Fala com sabe-
doria, ensina com amor".

Desejo que toda essa campa-
nha vá além dos que professam a
fé católica e que junto com o debate
que ela traz, nos faça parar e refle-
tir sobre como os políticos que es-
colhemos estão trabalhando pela
Educação e quais as consequênci-
as para os professores e alunos.
Chega o momento que todos nós
temos que perguntar: Estamos fe-
lizes com o que nossos represen-
tantes estão fazendo pela educação
dos nossos filhos? Esse trabalho é
o suficiente? Eles podem evoluir? A
nossa Educação é de qualidade? O
que precisamos para que ela me-
lhore ainda mais?

O Papa Francisco em sua
mensagem sobre a campanha des-
te ano disse: "A Educação é funda-
mental para a valorização do ser
humano em sua integralidade, evi-
tando a "cultura do descarte" - que
coloca os mais vulneráveis à mar-
gem da sociedade - e despertando-
o para a importância do cuidado
da criação." E temos que também

perguntar se nossos governantes
comungam com essa visão? Qual
futuro eles querem para nossas cri-
anças e jovens?

Lembro-me que, quando era
criança e vinha vender os queijos
da minha família no Mercado
Municipal, sempre parava na volta
e comprava um gibi. Na época pa-
recia coisa banal, coisa de criança,
mas ali se criava um hábito que
anda comigo até hoje, o da leitura.
E isso só foi possível porque, mes-
mo com uma infância simples,
numa escola simples, sempre tive
boas professoras que me guiaram
em minha vida, transmitindo en-
sinamentos e conceitos que trago
em minha vida até hoje.

Quando tive a oportunidade
de governar duas cidades diferen-
tes (Charqueada e São Pedro) pro-
curei dar ênfase à importância da
Educação. Sempre dizia que: a
Saúde, as pessoas sentem no dia,
como funciona ou não funciona
um sistema. Mas na Educação, o
reflexo só será sentido no futuro.
Então, fizemos o melhor para aque-
le momento pensando no futuro de
nossas crianças. No meu trabalho
como prefeito, junto com minha

equipe de secretários e servidores
públicos, procuramos sempre tra-
balhar a Educação de forma estru-
turada e implantar novos métodos
que pudessem contribuir para a
melhoria do ensino. Cito como
exemplo os Núcleos de Apoio Pe-
dagógicos (NAPEs).

Esses NAPEs promovem até
hoje uma melhor integração e ofe-
recem além do ensino tradicional.
Como homem público e cidadão,
sinto na pele, todos os dias, o que
uma professora pode fazer na vida
das crianças. E saber que centenas
e até milhares de crianças e jovens
não têm Educação é muito triste.

Hoje há uma forte presença do
ensino digital, que deve ser apro-
veitado em todas as áreas de nossa
vida, mas nunca, nunca mesmo,
devemos nos esquecer do ser hu-
mano. As professoras e os pro-
fessores sempre serão insubsti-
tuíveis. Nada melhor do que ter
nossas crianças nas salas de
aula, principalmente para pro-
mover uma melhor interação.

A Campanha da Fraternida-
de 2022 convida todos nós, inde-
pendentemente de crença religiosa
que, por alguns momentos, faça-
mos uma reflexão da importân-
cia de construir uma Educação
consistente para todos. A Edu-
cação como algo não somente
para os alunos, mas para todo
o nosso País, principalmente o
seu futuro. Que a campanha
realmente traga avanços para a
nossa Educação, ou que os seus
problemas sejam amenizados.

Helinho Zanatta,  ex-
prefeito de São Pedro e
Charqueada.
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Partidos políticos sem responsabilidade cívica
João Ribeiro Junior

Ninguém pode, com sin-
ceridade de propósitos, e com
algum conhecimento da His-
tória, negar a importância
fundamental do papel que a
efetiva participação do povo,
em decisão política, exerce
dentro do processo de digni-
dade da pessoa humana. Ninguém
pode, em sã consciência, esquecer
os riscos terríveis da discricionari-
edade absoluta do poder que não co-
nhece limitação. Ninguém pode desco-
nhecer os perigos de uma "democra-
cia", cujas instituições, criadas artifici-
almente e não espontaneamente gera-
das a partir de uma consciência po-
pular madureceste, são de modo
invariável usadas para disfarçar in-
teresses lesivos aos do próprio povo.
Ninguém pode negar, esquecer, des-
conhecer que o esforço de subme-
ter a legitimidade das autoridades
e do regime à formas genéricas e
específicas do consentimento dos
governados significa cultivar e ro-
bustecer a instituição dos partidos
como instrumentos que operam
permanentemente, em tempo de elei-
ção e fora deles, criticando e condu-

zindo a ação dos governos,
educando civicamente as
massas e servindo como
intermediários autori-
zados entre governantes
e 0governados.

No entanto, o que
ocorre é que os mecanis-
mos de debate e de articu-
lação política dos nossos

dias, nada mais representam do que
o reflexo do nosso subdesenvolvi-
mento político. Os partidos políti-
cos, que aí estão, podem diferen-
çar-se indefinidamente, sem, con-
tudo, perderem o seu caráter relativo e
sem cessar de serem subordinados uns
aos outros dentro do nosso sistema
político. Dai, o papel da opinião públi-
ca, que é uma força bastante poderosa,
quando encontra um canal conveni-
entemente preparado para a sua jus-
ta convergência para um único
ponto. Quando, porém, os partidos
políticos (como sói acontecer) se
constituem ou se organizam de
maneira a excluí-la, eles poderão
servir quando muito de instrumen-
tos para a exploração material do
poder, mas nunca como agentes
produtores das grandes reformas,
que o país exige. Os Partidos Políti-

cos devem ser antes de tudo o re-
sultado espontâneo de uma con-
vicção comum esclarecida do que a
consequência foçada e inconscien-
te de uma sujeição arbitrária de
alguns anacrônicos líderes políti-
cos. De maneira que, a imposição
pelo simples prestígio deve ceder
lugar ao valor e ao alcance social e
políticos dos princípios democráti-
cos. A ideologia e o programa par-
tidários devem produzir a conver-
gência necessária dos sentimentos
e das ideias e anseios do povo e não
sentimentos, e ideias contestáveis
das individualidades políticas ca-
rismáticas de triste memória, como

o corrupto impune Lula e seus as-
seclas partidários, que transforma-
ram o PT em instrumento formal de
uma elite de profissionais da política
(com mordomia e tudo mais).. Esse
é o grande mal da nossa falta de
uma educação política.

Em suma, a Política não nos
parece, ainda, na sua verdadeira
luz porque estamos habituados a
considerar o governo como o tri-
unfo de um Partido sobre os ou-
tros, ou seja, da oposição entre parti-
dos como a luta entre ideologias e ten-
dências diferentes, exprimindo a soma
de necessidades particulares dos polí-
ticos sem escrúpulos, e hipócritas para
o cultivo eterno do Poder. A razão
de Estado não é, ainda, concebida
como distinta dessas emulações,
que provocam a derrocada do Es-
tado Democrático de Direito.

João Ribeiro Junior;
advogado (USP), do-
cente de Direito Cons-
titucional, de Teoria
Geral do Estado e Ci-
ê n c i a  P o l í t i c a  e  d e
História,  doutor em
Educação, mestre em
Filosofia (UNICAMP)

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Mamãe eu quero
Verbo transitivo direto, de uso co-

mum e corriqueiro.
Aparentemente inocente.
Normalmente é conjugado somente

na primeira pessoa.
Tem atuação subliminar e vem re-

vestido de forte amplitude intergalaxial.
Desde pequeno aprendemos a prati-

cá-lo e dele nos apropriamos.
Eu quero. Eu quero e ponto!
Exigimos o que queremos de qualquer jei-

to, de qualquer forma e a qualquer custo.
Primeiro prazer, depois fazer.
Mal acabamos de balbuciar mamãe,

ainda engatinhando escapulimos para o
querer.

Querer é a prioridade número um,
dois, três e assim por diante.

Querer sempre, querer muito, querer
tudo, querer a qualquer hora.

Trocando choro por presentes, segui-
mos trocando presentes por dívidas.

Quem resiste ao sorriso maroto
seguido de um choro chorado, de uma cri-
ança na loja de brinquedos, verdadeiras
usinas de querer.

Assim vamos mal educando, sem
perceber que estamos produzindo adultos
que entendem a vida como um grande que-
rer.

Aliás, elevamos o querer ao status de
direito.

Um constante quero porque quero e
não um quero porque preciso.

Seguimos a vida e quem tiver sorte um
dia pode querer desembocar neste caminho e
sem querer aprender muitas lições.

Passos curtos e cadenciados o pere-
grino segue seu caminho.  Ouvidos aten-
tos define-se como "sou aquele que costu-
mo ser" e dá o crédito à Dante sem esclare-
cer se seria o Alighieri!

Ouve muito, fala pouco, nada pede,
nada exige.

Um dia, de tanto escutar ladainhas reple-
tas de querer, repletas de umbigo, repletas
de futilidade resolveu se manifestar.

_Prezados, disse ele, aceitem o mando
sereníssimo de alguém com boa navegação.

Hoje faz oito dias que estamos ca-
minhando, reiteradamente tenho ouvido
alguém repetidamente dizer "eu quero".

Um querer de tons negros, que não
sepulta os vícios nem desperta as virtu-
des. Desacompanhado de qualquer com-
promisso com vocês ou com o mundo. Vai
aqui um apelo como uma súplica mansa e
tratável, antes de dizerem eu quero pergun-
tem antes:

_Eu preciso?
Em seguida perguntem:
_Eu posso?
Contem até um e escutem a resposta.
Ficarão surpresos.

José Palma é Idealizador do
Caminho do Sol E-mail:
palma@caminhodosol.org
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Fundo Social realiza "Sábado Delas"
com vários serviços gratuitos

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

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

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

CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,
sala TV com pergolado,  sala de jantar com
varanda e vista panorâmica, cozinha pla-
nejada e barzinho, abrigo. Parte Inferior:
Área gramada e piscina, amplo salão com
cozinha, banheiro, quarto de despejo e la-
vanderia.  Acabamento de primeira - R$
780.000,00 (V.Z.).

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

CASA/SOBRADO JD.PORANGABA: Ter-
reo: Estacionamento3 carros,  sala com
sacada, cozinha, w.c. social, lavanderia,
churrasqueira e forno + edícula com 1 quar-
to, sala. Cozinha e banheiro. Superior: 3
dorm. (1 suite), w.c. social e sala, vista
panorâmica. R$ 520.000,00 ( P/R)

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

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

SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos
com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condici-

onado, mezanino, varandas com vista pa-
norâmica; Térreo: 3 amplas salas com
ar condicionado e varanda, lavabo, cozi-
nha gd. com armários, copa, garagem
(4+ 3), edícula , churrasqueira, piscina e
quintal. R$ 750.000,00 (L/V).

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

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

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

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

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

Evento exclusivo às mulheres acontece neste sábado (19), das 9h às 13, na Praça Santa Cruz
Em mais uma programação

do Mês da Mulher, a Prefeitura de
São Pedro, por meio do Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS), realiza
neste sábado (19), na Praça Santa
Cruz, outra ação exclusiva dedicada
às mulheres. No evento denominado
"Sábado Delas", que acontece das 9h
às 13h, serão oferecidos serviços
gratuitos como corte de cabelo,
maquiagem, esmaltação de unhas,
massagem, consultoria de beleza,
aula de zumba e até cartomante.

De acordo com a presidente do
Fundo Social, Márcia Dente, a pro-
gramação também contará com o
apoio da Secretaria de Saúde. "Com
a presença de enfermeiras e coor-
denadoras de saúde, serão oferta-
dos testes rápidos de HIV e sífilis,
aferição de pressão e de glicemia,
além de agendamento para exames
de mamografia e papanicolau".

Com apoio de aproximada-
mente 50 voluntários, o objetivo do
Sábado Delas é de proporcionar uma
manhã especial para as mulheres da
cidade. "Será uma manhã de empo-
deramento feminino, de um olhar ca-
rinhoso, de bem estar, de contribuir
com a autoestima e, principalmente, de
promover algumas horas de cuida-
dos e de alegria a todas participan-
tes", declarou Márcia.

Para os cortes de cabelo, es-
maltação de unhas, maquiagem e
massagem, as pessoas serão aten-
didas conforme a ordem de chega-
da. Em tendas montadas na pra-
ça, profissionais do Instituto Em-
belleze de Piracicaba irão atender

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Márcia Dente, esteve na Praça Santa Cruz para
planejar a logística do evento

até às 13h. Empresas como o Ther-
mas Water Park, Delícias da Luci-
nha, Consultoras Mary Kay, Ex-
presso Fibra Ótica e o educador fí-
sico Neu (aula de Zumba) também
vão colaborar com o evento.

"Além de todo apoio da Pre-
feitura de São Pedro, para essa re-
tomada de eventos do Fundo Soci-
al de Solidariedade, conseguimos
reunir um time de pessoas dispos-
tas a oferecer algumas horas do seu

tempo para levar um pouco mais
de alegria, diversão e de cuidados
tão importantes para essas mulhe-
res", ressaltou a presidente, que
destacou também a importância de
seguir os protocolos sanitários.

Daniella Oliveira

Charqueada recebe
veículo zero quilômetro
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O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) esteve no Palácio dos
Bandeirantes nesta quarta-fei-
ra (16) para a entrega das cha-
ves de um veículo zero quilôme-
tro destinado à Defesa Civil de
Charqueada. O chefe do Execu-
tivo esteve acompanhado do co-
ordenador da Defesa Civil local,
Valdir Cândido, e do técnico em
Segurança do Trabalho, Joa-
quim Felipetti. A Strada Endu-
rance vai auxiliar nas deman-
das do município e é equipada
com lanterna, motosserra, ten-

da, entre outros. A cerimônia de
entrega do veículo também con-
tou com a presença do governa-
dor João Dória, que parabeni-
zou os 46 anos da Defesa Civil
do Estado de São Paulo. O even-
to contou ainda com diversas
autoridades civis e militares.

"Temos o compromisso de es-
truturar nossa Defesa Civil e as-
sim estamos fazendo. Importante
fortalecer órgãos como este que são
de extrema valia para a sociedade.
Vamos lutar por mais conquistas",
disse o prefeito Rodrigo Arruda.

EEEEEMENDAMENDAMENDAMENDAMENDA

Deputada Bebel destina R$ 80 mil
para aquisição de veículo pelo
Conselho Tutelar de Torrinha

A deputada Professora Bebel que tem uma atuação destacada na Assembleia Legislativa de São Paulo

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), presidenta da Apeo-
esp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Esta-
do de São Paulo), destinou à cida-
de de Torrinha R$ 80 mil, através
de emenda parlamentar. O recur-
so, como explica a deputada, é des-
tinado à aquisição de veículo pelo
Conselho Tutelar de Torrinha.

Bebel conta que recebeu esta
solicitação e entendendo a necessi-
dade, fez questão de destinar esta
emenda parlamentar para que o
Conselho Tutelar de Torrinha te-
nha melhor estrutura para poder
desenvolver, e bem, o seu trabalho.

"Entendi a necessidade e, assim que
foi possível, fiz questão de poder
ajudar Torrinha, uma cidade que
tenho inúmeros amigos e que con-
ta com uma população trabalhadora
e que pode continuar contando com o
meu mandato na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo", reforça.

Com um mandato popular
atuante, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) tem se conso-
lidado como uma das principais
lideranças do Estado de São
Paulo. Nesses três anos na Assem-
bleia Legislativa, Bebel  tem lidera-
do diversas lutas em defesa da edu-
cação pública de qualidade, assim

como dos professores e servidores
estaduais, contra privatizações e
pelos direitos dos segmentos mais
vulneráveis da população. Seu
mandato popular faz enfrenta-
mento diário às políticas do go-
vernador João Doria (PSDB),
pela melhoria permanente da
saúde, do transporte ,  da  se-
gurança públ ica ,  enf im,  na
d e f e s a  d o  f o r t a l e c i m e n t o
d o  E s t a d o  p a r a  s e r v i r  a
popul ação que mais precisa.
Além disso, tem destinado re-
cursos para poder ajudar a po-
pulação dos municípios, como
estes R$ 80 mil à Torrinha.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

São Dimas terá vacinação
para cães e gatos no dia 19

A UBS (Unidade Básica de
Saúde) São Dimas é o ponto fixo
de vacinação antirrábica que a
Prefeitura de São Pedro reali-
za gratuitamente neste sába-
do, 19 de março, das 8h às
14h. As doses da vacina con-
tra a raiva em cães e gatos
são para animais a partir dos
3 meses de vida, que devem
ser levados pelo responsável

até o local de vacinação utilizan-
do guias, coleiras, gaiolas, cai-
xas de transporte ou fronhas.

"A vacinação antirrábica deve
ocorrer todos os anos. Essa medi-
da garante total proteção contra
essa doença potencialmente fatal,
já que a transmissão acontece por
meio de mordidas, lambidas ou
machucados causados por mamí-
feros infectados", explicou o ve-

terinário Matheus de Melo
Murbach, responsável pelo Con-
trole de Endemias no município.

AGENDA -  Para o mês de
abril estão programadas vacina-
ções contra a raiva no dia 9, no
Centro de Castração Social, e no
dia 30, na UBS São Francisco. Ou-
tras informações podem ser ob-
tidas no telefone da Vigilância
em Saúde: (19) 3481-9370.

Divulgação

Divulgação
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Vamos plantar água?

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

Lembra que emLembra que emLembra que emLembra que emLembra que em
uma florestauma florestauma florestauma florestauma floresta
várias coisasvárias coisasvárias coisasvárias coisasvárias coisas
estão ocorrendoestão ocorrendoestão ocorrendoestão ocorrendoestão ocorrendo
ao mesmoao mesmoao mesmoao mesmoao mesmo
tempo?tempo?tempo?tempo?tempo?

Neste mês de março, comemo-
ramos duas datas muito importan-
tes para a pauta ambiental. No dia
21, Dia Mundial das Florestas. E
dia 22, Dia Mundial da Água.

Nós te convidamos a fazer
uma experiência de imaginação.
Imagine-se no meio de uma flores-
ta, um ambiente bem sombreado,
úmido, com um grande número de
árvores de elevado porte, o chão
coberto por folhas, a sinfonia de
diferentes aves e insetos e o suave
barulhinho de água corrente. O que
caracteriza uma floresta é a biodi-
versidade, ou seja, a existência de
espécies variáveis de árvores, ar-
bustos, flores, insetos, aves, entre
outros animais. Nestes ambientes,
diversas interações e ciclos estão
ocorrendo simultaneamente; as
árvores estão produzindo oxigênio
por meio da fotossíntese, as folhas
e galhos do chão estão se decom-
pondo e tornando o solo da flores-
ta saudável e rico em nutrientes,
os animais estão à procura de
alimento e parceiros para repro-
dução para, assim, darem con-
tinuidade às suas famílias, e se-
mentes estão germinando, dando
origem a novas plantas.

Um dos principais ciclos que
ocorrem em uma floresta é o da
água, nossa outra protagonista
neste mês. Você já parou para pen-
sar o que ocorre com a água da
chuva? Depois de um temporal,
para onde vai toda aquela água?
Existem diferentes caminhos que
ela pode percorrer, e isso varia
muito com o ambiente. Em uma ci-
dade, por exemplo, o solo é consti-
tuído basicamente por asfalto e ci-
mento. A água, então, quando atin-
ge o chão ganha velocidade e segue
para a boca de lobo até ser lançada
ao rio. Se a chuva for em uma flo-
resta, o procedimento é diferente.
As gotinhas, antes de atingirem o
solo, interagem com a copa das ár-
vores, o tronco e as folhas do chão,
isso permite que o escoamento seja
bem mais lento que na cidade. A
água ficando mais tempo no solo,
infiltra, e lá embaixo vai se acumu-
lando, alimentando nossos aquífe-

ros. Essa água subterrânea é ab-
sorvida pelas plantas, mas pode voltar
até nós em forma de nascente, dando
origem aos nossos rios.

Lembra que em uma floresta
várias coisas estão ocorrendo ao
mesmo tempo? As árvores são se-
res cheios de vida, elas produzem
nosso oxigênio, absorvem a água
do solo e liberam água para atmos-
fera também. Esse último procedi-
mento é conhecido como evapo-
transpiração. A palavra pode pare-
cer difícil, mas o procedimento é
simples. Os raios de sol quando atin-
gem um rio aquecem a água fa-
zendo com que ela se transfor-
me em vapor. O mesmo ocorre
com as árvores. Boa parte da água
que ela absorveu fica armazenada
nas folhas e quando o sol bate
nelas a água ali retida também
evapora. E todo esse vapor se jun-
ta formando nuvens, que vão vol-
tar para nós em forma de chuva,
fechando assim um ciclo.

Talvez tenha sido muita infor-
mação, mas o nosso objetivo é com-
partilhar a importância que a flo-
resta representa para o ciclo da
água. Sem florestas e áreas perme-
áveis, como jardins e gramados, a
água não infiltra e não alimen-
ta nossos rios, e assim não tere-
mos água em nossas torneiras.

Esperamos que você tenha
entendido que as comemorações
desse mês devem nos fazer re-
fletir a respeito de temas tão es-
senciais e que estão interligados
entre si. Sem água não há flores-
tas e sem florestas não há água.

Paula Gonçalves da Fonse-
ca e Souza é colaboradora
técnica da Coordenadoria
de Meio Ambiente
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Prefeitura recebe inscrições
para passeio ciclístico gratuito
Ponto de encontro para início do pedal é a Feira do Produtor de São Pedro, em frente à Praça Santa Cruz

Com o intuito de incentivar a
prática esportiva entre as mulhe-
res, a Prefeitura de São Pedro rece-
be inscrições, de forma eletrônica,
para o Pedalada Delas, passeio ci-
clístico urbano agendado para o dia
27 de março, como parte da pro-
gramação especial Mês da Mulher,
que consiste em diversas ativida-
des promovidas pelo Executivo du-
rante o mês em celebração ao Dia
Internacional da Mulher. As ins-
crições são gratuitas e podem ser
feitas em: https://forms.gle/
fvey1xHT8ob8koAJ8.

O ponto de encontro para
início do pedal é a Feira do Pro-
dutor de São Pedro, em frente à
Praça Santa Cruz, às 7h30. Se-
rão percorridos aproximada-
mente 15 km pelas ruas da ci-
dade, com apoio da Coordena-
doria de Trânsito e da GCM
(Guarda Civil Municipal). Após
a saída da Feira do Produtor, o
trajeto segue para a estrada do
Novo Horizonte, onde há a ci-
clorrota demarcada. Na sequên-
cia, os participantes seguem
sentido Estrada do Macuco, que
recentemente foi asfaltada ,
rumo à estrada da serra (na
balança rodoviária) e praça
da Matriz.  A finalização do
percurso  inc lu i  a  avenida
Paschoal Antonelli,  avenida
I m i g r a n t e s ,  p a s s a n d o  e m
frente ao Ginásio Bordadão e
pelo portal da cidade, retor-

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Ciclorrota do Novo Horizonte integra o trajeto do passeio

nando à Feira do Produtor.
Para validar a inscrição é

necessário preencher o formu-
lário eletrônico com informa-
ções como nome, cidade de ori-
gem, e-mail, número de celular
e idade. No dia do pedal é obri-
gatório o uso de capacete.

De acordo com a coordena-
dora de projetos da Prefeitura

de São Pedro, Adriana Amado
Jardim, esse passeio ciclístico foi
planejado para receber todas as
mulheres interessadas. "Qual-
quer uma pode participar, por-
que o nível de pedalada é para
iniciantes. Queremos, na verdade,
incentivar a prática esportiva e pro-
mover o bem-estar e a saúde entre
as mulheres com uma manhã dife-

rente, de muita diversão e novas
amizades", comentou.

SERVIÇO - Passeio Ciclísti-
co Pedalada Delas. Dia 27 de mar-
ço (domingo), às 7h30, na Feira
do Produtor (em frente à Praça
Santa Cruz). Inscrições gratuitas
podem ser feitas em:  https://
forms.gle/fvey1xHT8ob8koAJ8.
Mais informações: (19) 3481-9216.
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Parque Ecológico Ernesto Baltieri terá fontanário

O Parque Ecológico Ernesto
Baltieri terá um fontanário, com
seis bicas e um jardim vertical. Com
investimento de R$ 26,2 mil, as
obras para construção já começa-
ram e a previsão é que o espaço fi-
que pronto ainda neste primeiro
semestre. Este fontanário poderá
ser utilizado pela população para
abastecimento de água potável e
integrará o primeiro Centro de
Educação Ambiental de São Pedro,
sediado no parque.

Com dois metros de compri-
mento e 80 centímetros de al-

tura, o fontanário é de captação
subterrânea, via poço artesiano,
com bebedouro em concreto.

De acordo com o coordenador
municipal de Meio Ambiente, Ro-
gério Bosqueiro, existem estudos
que comprovam que a qualidade
da água no local é potável. "Já foi rea-
lizada análise de água onde está
sendo construído o fontaná-
rio e agora teremos mais este
atrativo no parque, inclusive
para integrar o nosso roteiro
de aprendizagem no Centro de
Educação Ambiental", comentou.

NOME - Por sugestão dos
vereadores Carlos Eduardo de
Oliveira, o Du Sorocaba (PL), e
Adilson de Jesus, o Branco
(DEM), o fontanário recebeu o
nome de Luiz Borba, em refe-
rência ao são-pedrense que foi
mensageiro de notícias na cida-
de. Ele nasceu no dia 5 de feve-
reiro de 1905 e serviu o Exérci-
to Brasileiro por dois anos no
Mato Grosso. Em 1932, foi con-
vidado para ser combatente na
Revolução Constitucionalista.
Após retornar para São Pedro,

casou-se no dia 25 de fevereiro
de 1933 com Ana Maria San-
ches, com quem teve 9 filhos.
Em maio de 1937, foi convidado
pelo Ministério da Agricultura
para ser zelador de uma cháca-
ra de armazenamento de ferra-
mentas de perfuração de petró-
leo. Luiz Borba tinha como pai
o proprietário da área que en-
globa desde o Ribeirão Samam-
baia até o Ribeirão Pinheirinho,
onde atualmente existe o Par-
que Maria Angélica. Ele morreu
em 29 de janeiro de 1994.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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Com festa na Casa dos Velhinhos, Maria da Paz celebra 111 anos
No último dia 10, moradores

e colaboradores da Casa dos Velhi-
nhos de São Pedro festejaram os
111 anos da amiga Maria da Paz
Ribeiro. Com bolo, salgadinhos,
sorvete, decoração e até música ao
vivo com a dupla Laércio e Oslaim, a
centenária nascida na cidade de Boa
Vista do Tupi (Bahia) mora há dois na
entidade e conta que teve a vida mar-
cada com o trabalho na lavoura e até
hoje ama cuidar de animais.   De
acordo com a assistente social da
entidade, Olímpia de Fátima Car-
doso, Maria da Paz não é de falar
muito, mas anda, come sozinha e
ama dar milho para as galinhas.
"Ela é essa paz que estão vendo. É
calma, tem muita saúde e também
gosta desses momentos de confra-
ternização, com música e todos os
moradores juntos".  Mesmo ainda
com todas as restrições por conta da
pandemia de coronavírus, Fátima con-

ta que fez questão de pedir ajuda dos
comerciantes da cidade para reali-
zar a festa da moradora. "Graças a
Deus ganhamos tudo para ter esse mo-
mento de alegria. Festejar 111 anos de
um morador, com saúde, é motivo
de muita felicidade para entidade".

Para festa da Maria da Paz a Casa
dos Velhinhos de São Pedro recebeu
apoio das seguintes empresas e pesso-
as: Lucinha, Inês Salgado, Eliana Sal-
sielli, Lê Decoração, Eliete Fernandes,
Xurros da Fabiola, Sorvete Doce Mel,
Sorvete do Tio Joao, Comercial Jane, Per-
nambuco, Depósito de Bebidas De Angelo
e Martins, Laercio e Oslaim, Mar-
mitaria Bem Estar e Ateliê da Le

SERVIÇO: A Casa dos Velhi-
nhos de São Pedro fica na rua Joa-
quim Teixeira de Toledo, 1026, Cen-
tro. Para saber mais sobre a enti-
dade e realizar doações, o telefone
é (19) 3481-1313. Site: http://
casadosvelhinhos.org.br/

Ao lado dos amigos, Maria da Paz comemora 111 anos na
Casa dos Velhinhos de São Pedro

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Vereador apresenta lista de demandas e atendimentos
O vereador Laércio Trevisan

Jr. (PL) apresentou, na noite desta
quinta-feira (17), durante a 5ª reu-
nião ordinária da Câmara, uma lis-
ta de demandas apresentadas pelo
seu gabinete e, em algumas delas,
os atendimentos realizados pela
Prefeitura de Piracicaba. O parla-
mentar destacou a vinda à cidade
do Secretário Nacional de Cultura,

Mário Frias, que visitou o Enge-
nho Central, ao lado de autorida-
des, entre elas o prefeito Luciano
Almeida. “Fiz solicitação sobre pe-
quenas reformas na Casa do Povo-
ador, mas antes de serem realiza-
das precisa de autorização do Co-
depac, já que é tombada”, disse, ao
pedir agilidade neste processo.
“Também fiz solicitação ao Semae

para pintura na área da Estação
Luiz Queiroz, onde as paredes es-
tavam pichadas, e o serviço foi rea-
lizado”, disse.

Ele também mostrou pedido
para sinalização e conserto de va-
leta, “o que deu resultado”, obser-
vou, lembrou que solicitou ao Se-
mae reparo de via pública perto ao
Fórum da Comarca de Piracicaba,

“onde há vazamento e afundamen-
to da via pública”, disse, e mostrou
o conserto do asfalto na rua Vie-
gas Muniz, “já foi feito”, finalizou.

Trevisan Jr. informou ainda
que já foi comprado um novo ar-
condicionado, ao valor de R$ 32
mil, para o Teatro Municipal.
“Isso demora um pouco por
causa da licitação”, disse.
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Violência doméstica e
empoderamento feminino
são temas de palestra
Evento aconteceu na tarde de terça-feira, 15, como parte da programação especial do Mês da Mulher

Com a utilização de recursos
de ilusionismo, aconteceu na tarde
desta terça-feira, na Câmara Mu-
nicipal, a palestra Mulher em Cena:
Valorização e Enfrentamento da
Violência Contra a Mulher, apre-
sentada pelo mágico Mauro Dias,
como parte da programação espe-
cial promovida pela Prefeitura de
São Pedro em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. O evento
teve como plateia aproximadamen-
te 50 mulheres, que puderam, ao
término do encontro, participar de
um café de confraternização.

Além das violências domésti-
ca e psicológica, os temas aborda-
dos durante a palestra foram em-
poderamento feminino, lei Maria
da Penha - que estipula punição a
quem comete violência doméstica
contra a mulher - e mercado de tra-
balho para mulheres. Enquanto
explicava sobre os assuntos, o má-
gico utilizou recursos de ilusionis-
mo para fazer, por exemplo, sair
fogo de um livro e também uma
vela sumir em um pano preto.

Na ocasião, ele comentou
sobre "jargões" da sociedade
que depreciam a mulher, como
"mulher no volante é perigo
constante" e "mulher é sexo frá-
gil". "Ainda temos impregnado
na nossa sociedade pensamen-
tos que colocam a mulher como
inferior ao homem e eles cegam
todo o potencial que a mulher

Evento recebeu uma plateia de aproximadamente 50 mulheres

possui. Isso precisa ter fim", co-
mentou Mauro Dias, que ao fi-
nal do evento convidou uma
mulher da plateia para partici-
par de um número de mágica.

De acordo com a coordena-
dora do Cras (Centro de Refe-
rência da Assistência Social) São
Dimas, Ane Caroline Momesso,
este evento foi planejado com o

intuito de instruir as mulheres
sobre os tipos de violência exis-
tentes e como buscar ajuda
para cessar essas situações.
"Recebemos muitas mulheres
no Cras que relatam situações
de violência doméstica e por
isso achamos interessante tratar
deste tema em um evento aberto
ao público e de forma lúdica, com

mágica, para realmente chamar a
atenção das pessoas", disse.

MAIS - Até o fim do mês, di-
versas outras atividades estão pro-
gramadas para acontecer em dife-
rentes espaços da cidade em cele-
bração ao Dia Internacional da
Mulher. O cronograma completo
está disponível no site da prefeitu-
ra: www.saopedro.sp.gov.br.
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Rodrigo Arruda
garante mais um veículo
para patrulha rural

A frota municipal de Charque-
ada segue se reforçando. Nesta
quarta-feira (16), o prefeito Rodri-
go Arruda (DEM) esteve na Secre-
taria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo para a
assinatura de um novo convênio.

O documento garante mais um
veículo zero quilômetro para a ci-
dade e que será usado para a pa-
trulha rural. O convênio faz parte
do programa Segurança no Cam-
po, uma iniciativa do governo es-
tadual. Vale lembrar que, nesta se-

mana, a prefeitura também rece-
beu outro veículo zero quilôme-
tro para a Defesa Civil. O pre-
feito Rodrigo Arruda destacou
o empenho da administração
para estruturar cada vez mais
os órgãos do município.

"Com os documentos em dia e
atentos aos programas que Char-
queada pode fazer parte, esta-
mos mudando a realidade de mui-
tos setores. Investimento é a pala-
vra-chave para que o setor público
ofereça qualidade", disse.

OOOOOPERAÇÃOPERAÇÃOPERAÇÃOPERAÇÃOPERAÇÃO

Polícia Militar apreende
caça-níqueis em bares de
São Pedro e Piracicaba

Nesta quinta-feira (17), a Polícia
Militar apreendeu máquinas caça-ní-
queis durante a Operação Caça-Níqueis
realizada em bares de São Pedro e
em vários bairros de Piracicaba.

Apesar de encontrarem as
máquinas ligadas e prontas para
jogar, a PM informou que alguns
dos estabelecimentos comerciais esta-
vam fechados e nenhum deles ha-
via gente jogando.  Durante a ope-
ração, foram abordadas 12 pessoas nos

locais de jogos pelas equipes da 3º Com-
panhia da Polícia Militar e da 1º e 5º
Companhias de Piracicaba (Paulicéia e
Santa Teresinha) com 15 policiais
militares com sete viaturas.

As Polícias Civil e Técnico Ci-
entíficas foram acionadas para re-
alizar a perícia criminal nas má-
quinas e a apreensão dos mecanis-
mos. Também foram elaborados
boletins de ocorrências e relatórios
de infrações administrativas.
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Museu terá Café Musical neste sábado, 19
Peças de Villa Lobos e Mário

de Andrade estão no repertório do
Café Musical marcado para o dia
19 de março, sábado, às 16h, no Mu-
seu Gustavo Teixeira. Esta edição espe-
cial vai comemorar os 50 Anos do nos-
so Museu e da Biblioteca e os 100
anos da Semana de Arte Moderna,
além de celebrar a paz.

O Ateliê Sandra Golinelli con-
vidou para este Café especial os ar-
tistas Claudia Ognibene Kiszely (flau-
ta transversal), Cláudio Remistico (voz-
tenor), Gabriel Polegate (viola caipira),
Rosa Migatta (voz-soprano), Tatia-
na  Paschoalli (declamadora),  o
Grupo Vocal Vozes do Itaqueri,
além de Sandra ao piano.

A apresentação será realizada
no pátio do Museu e todos os pro-
tocolos sanitários serão mantidos,
como uso obrigatório de máscaras.

SEMANA DE 22 - Após a apre-
sentação, gratuita, acontece a aber-

tura da exposição "1922 - 2022. A Se-
mana que não terminou", em come-
moração ao centenário deste marco do
movimento modernista brasileiro.

A exposição aborda aspectos
históricos da Semana e como ela
reverbera até hoje.  São 14 painéis e
um ponto instagramável. Um dos
painéis trata da relação do poeta
Gustavo Teixeira com os modernis-
tas e todos trazem QR codes com
mais informações sobre os temas.

"A arte e a cultura brasileiras
foram profundamente impactadas
pela Semana de Arte Moderna de
1922 e essa influência ainda per-
meia nossos fazeres artísticos", des-
taca o coordenador de Cultura,
Ivan Teixeira, também responsável
pela concepção artística da mostra, que
tem ainda pesquisa de Giovana Marti-
nez, direção de arte de Danilo Stocco,
ilustrações de Sérgio Esteves e pro-
dução de Zinni Soluções

SERVIÇO - Café Musical no
Museu Gustavo Teixeira, com partici-
pações de Claudia Ognibene Kiszely
(flauta transversal), Cláudio Remisti-
co (voz - tenor), Gabriel Polegate (viola
caipira), Rosa Migatta (voz -soprano),
Sandra Golinelli (piano), Tatiana Pas-
choalli (declamadora) e Grupo Vocal
Vozes do Itaqueri. Após a apresenta-

ção acontece a abertura da Exposição
"1922 - 2022  - A Semana que não
Acabou", atividade em comemora-
ção ao centenário da Semana de
Arte Moderna. Dia 19 de março,
sábado, às 16h, gratuito. A exposi-
ção pode ser vista até 30 de abril,
de terça a sexta-feira das 9h às 17h
e aos sábados das 9h às 13h.

Exposição sobre 100 anos da Semana de 22 também será aberta

PPPPPAAAAAVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Prefeitura realiza 18 mil m² de recape no bairro Botânico II
Por meio da Secretaria de

Obras, Meio Ambiente e Serviços
Públicos, a Prefeitura de São Pe-
dro executa serviços de recapea-
mento em oito ruas no bairro Jar-
dim Botânico II, totalizando 18 mil
m² de área e 2 km de extensão. Os
trabalhos tiveram início nesta se-
mana e a previsão é que sejam con-
cluídos no dia 25 deste mês. O in-
vestimento é de aproximadamente
R$ 1, 1 milhão, com recursos pró-
prios do município.

As vias programadas para re-
ceberem a nova massa asfáltica são
as Alamedas das Primaveras, dos
Ingás, das Palmeiras, das Bauhí-
neas, dos Jacarandás, dos Angi-
cos e as ruas Sebastião L. Andrade
e  João Barboza.

"A obra de recapeamento é
a reconstituição do pavimento
asfáltico que sofreu desgastes
causados por fenômenos climá-

ticos, ação do tempo e pela pró-
pria rodagem dos veículos. E
esses locais que vão receber os
serviços agora não passavam
por melhorias neste sentido há
bastante tempo", comentou o
secretário de Obras, Luis Car-
los Piedade (Caio).

MAIS - Ainda nesta gestão,
diversos outros trechos de São Pe-
dro estão no planejamento para
receber pavimentação asfáltica e
recapeamento. Além da pavimen-
tação nos bairros Chácaras ABC,
Giocondo e Macuco, que já come-
çaram, estão previstas pavimenta-
ções no Serra Verde, no Capim Fino
e na Chácara Mirante, via Progra-
ma Nossa Rua, em parceria com o
Governo do Estado. Também cons-
tam na programação a pavimenta-
ção no Jardim Serrano e o recape-
amentos no Santa Helena e na Vi-
cinal São Pedro - Brotas. "O movi-

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Investimento da Prefeitura de São Pedro é de aproximadamente R$ 1, 1 milhão

mento de melhorias na infraes-
trutura da cidade é constante.
Estamos atentos às necessidades
da população para investir com

qualidade em todas as áreas. As-
falto é sinônimo de progresso e
dá dignidade aos moradores",
comentou o prefeito Thiago Silva.
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), 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 Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
-------------------------------------------
VENDO
Sitio com 3 alqueires no macu-
co, 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 car-
ro bem conservado e econômi-
co 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 DIRE-
ÇÃO 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 tro-
ca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenci-
ais, usados, compra, vende, tro-
ca e loca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.
-------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/
CD/PENDRIVE e VHS p/ DVD.
F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com
banqueta, ótimo estado. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
-------------------------------------------
MESA DE COZINHA
De mármore sem cadeiras, R$
230,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
MESINHA SIMPLES
Medida 1.20 x .070 cm. R$
120,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
JOGO COM
5 cadeiras, vários ou avulso. R$
250,00, ou avulso R$ 40,00 cada.
Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENDO
Púlpito, R$ 1.700,00. Tratar (19)
9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENTILADORES
De Parede, 50 cm. Semi novo
110/220v, R$ 250,00. Tratar
(19) 9.9922-6486.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP

Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os
documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

IVAN   HUMBERTO   DE   ARAUJO,   estado  civil  divorciado,
profissão jardineiro,  nascido  em  Reginópolis, SP, no dia vinte
e nove  de outubro de mil novecentos e oitenta (29/10/1980),
residente e domiciliado na Rua Josepe Flare, 128, Jardim São
Dimas, São Pedro,  SP,  filho de ANTONIO ROBERTO DE
ARAUJO e de MERCEDES FERREIRA DE ARAUJO.
CÉLIA   PEREIRA   DOS   SANTOS,  estado  civil  divorciada,
profissão cozinheira,  nascida  em  Piracicaba  (3º Subdistri-
to), SP,  no  dia  quatro  de  fevereiro  de mil novecentos e
oitenta  e  três  (04/02/1983),  residente e domiciliada na Rua
Josepe Flare,  128,  Jardim  São  Dimas,  São  Pedro, SP, filha
de ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS e de LENIZ ROSA DE
JESUS.

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

RRRRREIVINDICAÇÕESEIVINDICAÇÕESEIVINDICAÇÕESEIVINDICAÇÕESEIVINDICAÇÕES

Deputada Bebel entrega pauta
ao secretário da Educação
Apeoesp pede 33,24% de reajuste e é contra nova carreira proposta pelo Governo do Estado de São Paulo

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) conseguiu entre-
gar oficialmente ao secretário esta-
dual da Educação, Rossieli Soares,
a pauta de reivindicações dos pro-
fessores em que a categoria pede
33,24% de reajuste salarial e a reti-
rada do PLC 03/2022, que trata
da nova carreira para o magistério
e que já tramita na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo. A entrega
foi feita nesta manhã de sexta-fei-
ra, 18 de março, na cidade de
Águas de São Pedro,  onde o secre-
tário esteve para participar de even-
to com diretores de escolas e  alunos
que integram os grêmios estudantis
das 68 escolas representadas pela Di-
retoria de Ensino de Piracicaba. O fato
de alunos, em pleno dia de aula leti-
va na rede estadual de ensino se-
rem convocados para o encontro
com o secretário, será denunciado
ao Ministério Público pela Apeoesp.

A entrega da pauta acabou
sendo feita no ginásio de esportes
da E.E. Ângelo Franzin, onde o secre-
tário Rossieli, que é pré-candidato a de-
putado federal, se encontrou alunos
dos grêmios estudantis, professores e
autoridades da região, "numa de-
monstração de pré-campanha, uma
vez que deixa o cargo em menos de
15 dias. Como o secretário não nos
recebe para discutirmos a nossa
pauta de reivindicações e nem para
tratamos do magistério, temos que
ir aonde ele está e, por isso, apro-
veitamos a sua vinda à região
para protocolarmos o nosso do-
cumento", destacou Bebel.

Antes do encontro com o se-
cretário, a presidenta da Apeoesp,
acompanhada de diversos direto-
res da entidade e pais de alunos,
também esteve no Centro de Con-
venções de Águas de São Pedro,
quando criticou duramente a pro-

No encontro dos diretores de escolas, a deputada Professora Bebel fez duras crí-
ticas ao PLC 03, e disse que quer a sua retirada da Alesp

posta da "nova carreira" para o
magistério, onde também protoco-
lou a pauta de reivindicações junto
a representantes da Secretaria Es-
tadual de Ensino, que promoviam
uma reunião com diretores das 68
escolas ligadas à Diretoria Regio-
nal de Ensino de Piracicaba, num
preparativo para receber o secretá-
rio Rossieli, que deixa a Secretaria
no próximo dia 2, já que tem que se
desincompatibilizar do cargo para
ser candidato em  outubro. "A cha-
mada ´nova carreira´ é uma far-
sa. Ela acaba com a remuneração
na forma de salários, substituída
por subsídios, que não incorpora
direitos como quinquênio, sexta-
parte  e outros adicionais, assim
como exclui aposentados e não con-
sidera experiência e tempo de ser-
viço como fatores para a evolução
salarial", discursou aos diretores
de escolas, em tom de crítica, sen-

do aplaudida por boa parte deles.
Na pauta, a Apeoesp reivindi-

ca reajuste de 33,24% do piso sala-
rial profissional nacional e que seja
aplicado para todos os integrantes da
carreira do magistério, inclusive apo-
sentados, e não forma de um abo-
no complementar apenas para quem
recebe salários abaixo do piso, como
vem fazendo os governos do PSDB.

Na pauta entregue, a Apeoesp
pede  ainda a retirada do PLC 03/
2022, amplo debate sobre a carrei-
ra do magistério a partir das reso-
luções da Comissão Paritária de
Gestão da Carreira que trabalhou
de 2011 a 2014, assim como que
seja reconvocada a comissão pari-
tária, conforme artigo 25 da Lei
complementar 836/1997. É reivin-
dicado ainda o fim do confisco nas
aposentadorias e pensões, assim
como que sejam dadas as mesmas
condições dos professores da cate-

goria F aos professores da categoria
O, até que haja concurso público, além
de convocação imediata de concursos
públicos classificatórios e instalação de
uma mesa permanente de negocia-
ção com as entidades da educação
sobre todos os assuntos que afe-
tam suas categorias. "Queremos a
abertura de negociação, em respei-
to à educação pública e aos profis-
sionais do magistério", defende a
Professora Bebel.
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FALECIMENTOS

SRA. JUDITE SANTANA CAL-
DEIRA faleceu dia 11/03/2022,
na cidade de São Pedro, con-
tava 91 anos, filha dos fina-
dos Sr. Pedro Alexandrino de
Santana e da Sra. Antonia de
Souza Santana. Deixa filhos e
filhas netos, bisnetos demais
familiares e amigos. Sepul-ta-
mento d ia  12/03/2022,  às
11h00 saindo do Velório Mu-
nicipal de Osasco / SP para o
Cemitério Municipal Santo An-
tonio / SP. (Abil Grupo Unidas
Funerais).

SRA. ANTONIA PINTO MARA-
NHO faleceu dia 15/03/2022, na
cidade de Piracicaba, con-tava
73 anos, filha dos finados Sr. Ge-
nesio Rogeri Maranho e da
Sra. Maria de Lurdes Pinto Ma-
ranho; deixa a filha: Joice Mara-
nho Fernandes, casada com o
Sr. Fernandinho da Silva Fernan-
des. Deixa irmãos, sobrinhos,
neta, bisnetos demais famili-
ares e amigos. Sepultamento
dia 16/03/2022, às 10h30 do
Velório Municipal de São Pe-
dro para o Ce-mitério Parque
São Pedro. (Abil Grupo Uni-
das Funerais).

SR. JOSE HENRIQUE CELESTI-
NO faleceu dia 15/03/2022, na
cidade de São Pedro, conta-va
49 anos, filho do finado Sr. Se-
bastião Thiago Celestino e da
Sra. Conceição dos San-tos Ce-
lestino. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Sepulta-
mento dia 16/03/2022, às 16h00
no Cemitério Municipal Sauda-
de de São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Fune-rais).

SR. ADENILSON ANTONIO
MARIA  fa leceu d ia  16 /03 /
2022,  na  c idade de  Char -

queada  -  SP,  con tava  49
a n o s ,  f i l h o  d o s  f i n a d o s
Sr.  Bened i to  An ton io  Ma-
r i a  e  d a  S r a .  M a r g a r i d a
Aparec ida  Capar ro l ;  de ixa
os  f i l hos :  Webner Ardono
Maria; Weliter Ardono Maria;
Kai-an Oliveira Maria; Lor-
raine Maria. Deixa demais
familiares e amigos. Sepul-
tamento dia 17/03/2022, às
10h30 do Velório do Cemi-
tério Municipal de Charque-
ada -  SP,  para  re fer ida  ne-
c rópo le .  (Ab i l  Grupo Un i -
das  Fune ra i s ) .

98166-578398166-578398166-578398166-578398166-5783

SRA. LUZIA ODETE MENUCHELLE
FINI faleceu no dia 11/03 na cidade
de Piracicaba aos 72 anos de ida-
de, e era casada com Sr. Valter
Oscar Fini. Era filha dos finados  Sr.
José Menuchelle e Sra Antonia Re
Menuchelle.Deixa os filhos: José
Marcos Fini casado com Daniela
C. fini e Paulo Roberto Fini casado
com Cintia Fini.Deixa também de-
mais parentes e amigos.O seu cor-
po foi transladado para a cidade
de Charqueada e o seu sepul-
tamento deu se dia 11/03 ás
16:00 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal se-
guindo para o Cemitério daque-
la localidade onde foi inumada
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.JOSÉ APARECIDO CEZA-
RIO faleceu na cidade de São
Pedro aos 54 anos de idade
e era filho do Sr.Dirceu Ceza-
rio e da Sra.Lindaura Leão Ce-
zario. Deixa os filhos :Joselaine
Bruna ,Alan Thalia e Thalita .Dei-
xa netos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu se dia 11/03
ás 14:00 h no Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende em jazigo
da família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS )

SRA.SONIA LAIDE BUENO fale-
ceu no dia 12/03  na cidade de
Piracicaba aos 63 anos de ida-
de e era casada com o Sr.José
Bueno .Era filha dos finados
Sr.Lazaro Bueno e da Sra.Alzira
Ferreira Bueno .Deixa os filhos
:Katia ,Karina ,Sidinei ,Karen e
Cleber (falecido).Deixa netos
,bisnetos ,demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 13/03
ás 16:00 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Municipal daquela lo-
calidade onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SRA.MARIA APARECIDA FAVO-
RETO BERTOCHI faleceu no dia
12/03  na cidade de São Pedro
aos 77 anos de idade e era viú-
va do Sr.Oswaldo Bertochi .Era
filha dos finados Sr.Joaquim
Favoreto e da Sra.Zulmira
Martinelli.Deixa os filhos:Edson
e Ana Maria .Deixa netos ,bisne-
tos e demais parentes.O seu
sepultamento deu se dia 13/03
ás 17:00 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom

Jesus –sala 1 seguindo  para o
Cemitério Municipal daquela lo-
calidade onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SRA. BEATRIZ HELENA PIRES DE
MORAES faleceu no dia 13/03
na cidade de Piracicaba, aos 63
anos de idade era filha dos fina-
dos  Sr. Irineu Pires de Moraes e
da Sra. Celia Gomes de Oliveira
Moraes. Deixa os filhos: Ronal-
do Rogério Ribeiro, Roberto Ru-
bens Ribeiro, Renata Rosa Ri-
beiro e Rodrigo Robson Ribeiro.
Deixa demais parentes e
amigos.O seu corpo foi translada-
do para a cidade de Charqueada e
o seu sepultamento deu se dia
13/03 ás 16:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SRA.ALZIRA PIRES GEREMIAS
faleceu no dia 15/03 na cidade
de São Pedro aos 74 anos de
idade e era viúva do Sr.Antonio
Geremias .Era filha dos finados
Sr.Ramiro Pires de Oliveira e da
Sra.Irene Soares de Oliveira
.Deixa irmão ,nora e netos ,de-
mais parentes .O seu sepulta-
mento deu se dia 15/03 ás
16:00 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom Je-
sus – sala1 seguindo para o
Cemitério Municipal daquela lo-
calidade onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SR.ANTONIO BENTO ROSA  fa-
leceu no dia 16/03  na cidade de
Águas de São Pedro aos  81
anos de idade.Era viúvo da Sra.
Maria Aparecida Rosa.Era filho
dos finados Sr. Sebastiao Ben-
to e da Sra. Geralda  Juvencio

da Rosa   Deixa os filhos :Car-
los Antonio ,Jonas ,Josia e Eli-
sabete ,deixa netos  neto , bis-
netos  e demais parentes .O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e seu se-
pultamento deu se dia 17/03
ás 13:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Munici-
pal de São Pedro seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em ja-
zigo da família.(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SRA.SAMARA RODER TORRECI-
LHA faleceu no dia 16/03  na ci-
dade de Piracicaba aos 45 anos
de idade e era casada com Sr.
Percio Mendonça Alexopulos. Era
filha do Sr. Francisco Torrecilha
Hernandes, já falecido e da Sra.
Maria Roder Hernandes. Deixa os
filhos: Maria Clara Torrecilha Alexo-
pulos e João Pedro Torrecilha
Alexopulos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamen-
to deu se dia 17/03 as 14:00 hs
saindo urna mortuária do Veló-
rio Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NATAL LAMBERTUCCI JUNI-
OR faleceu no dia 17/03 na ci-
dade de Piracicaba, aos 62 anos
de idade e era filho dos finados Sr.
Natal Lambertucci e Sra. Yolanda
Zanatta Lambertucci. Deixa o filho:
Elvis Lambertucci. Deixa demais
parentes e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de Char-
queda e o seu sepultamento deu
se dia 18/03 ás 10:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 19 de março de 2022A8

EEEEESTÁDIOSTÁDIOSTÁDIOSTÁDIOSTÁDIO

Custou R$ 472,00

Muro do São Pedrão recebe
grafite feito por mulheres
Produção acontece neste domingo, como parte da programação especial Mês da Mulher

Um mural artístico produzido
exclusivamente por mulheres usan-
do a técnica do grafite. É essa ação
que acontece neste domingo, 20), a
partir das 9h, no muro do Estádio
Ferrúcio Feltrin, o São Pedrão,
como parte da programação espe-
cial Mês da Mulher, que consiste
em diversas atividades gratuitas
direcionadas ao público feminino
promovidas pela Prefeitura de São
Pedro em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher.

As responsáveis por deixarem
o muro do estádio São Pedrão mais
colorido são integrantes do grupo
FurtaCor, uma iniciativa do coleti-
vo Caravana, formado por mulhe-
res artistas, para fomentar a cena
feminina do graffiti em Piracica-
ba e região. Neste domingo, par-
ticipam da ação Giulia (amina-
flor), Jaqueline Altomani, Adri-
elle Camargo, Alice Lima, Dora
Foxy Lady, Beca, Luiza Martins,
Nicole, Luisa Luz, Peace, Mha-
lani, Mariana Chris, Nus, Jazz,
Sarah Soares e Das Nuvens.

Com criação livre, a temáti-
ca que deve predominar nos de-
senhos artísticos de grafite é o em-
poderamento feminino, incluindo
arte instagramável, para que o pú-
blico em geral possa fazer fotos e
postar nas mídias sociais. Além dis-
so, as grafiteiras do FurtaCor
planejam levar a arte da grafi-
tagem a um espaço no Centro
de Educação Ambiental de São
Pedro, com previsão de ser inau-
gurado em abril deste ano.

De acordo com a coordena-
dora de projetos da Prefeitura
de São Pedro, Adriana Amado
Jardim, a iniciativa do mural
artístico a céu aberto produzi-
do por mulheres atesta o quan-

to elas podem ter diversas habi-
lidades. "A mulher é múltipla. O
pensamento de que ela deve re-
alizar apenas serviços domésti-
cos é ultrapassado. Ela vai mui-
to além, dando cor e vida às pes-
soas e lugares de um jeito único,
por isso as habilidades artísticas
das mulheres também precisam ser
destacadas", comentou.

FURTACOR - Criado em
agosto de 2020, o grupo Furta-
Cor iniciou os trabalhos com
grafite na parede ao lado do va-
rejão Mário Dedini, em Piraci-
caba. Na época, eram sete mu-
lheres. Hoje, são 39 integrantes,

que já levaram cor a mais de
oito muros da cidade.

"Em nossas representações
repletas de cores, flores, dores
e lutas, vamos deixando em
cada muro uma história e um
novo olhar. São trabalhos de
mulheres autônomas, mães, es-
tudantes, professoras e guer-
reiras que encontram nos mu-
ros a chance de deixar não só
parte de sua identidade, mas,
também, alcançar um diálogo
com o público urbano. Pensamos
o espaço e como preenchê-lo de
amor", disse a artista visual e
produtora cultural Giulia.

As responsáveis por deixarem o muro do estádio São Pedrão mais colorido são integrantes do grupo FurtaCor

KOPPERT
A empresa Koppert fez uma doação de 500 quilos de arroz
para o Fundo Social de Solidariedade de Charqueada. A entrega foi
feita diretamente à presidente do Fundo, Regina Moreno. Partici-
param do ato o coordenador de Produção da Koppert, Caio
Sérgio Malusa, a auxiliar administrativa Regina da Silva, e os
responsáveis pela doação Danilo Pedrazzoli (diretor industri-
al) e Gustavo Hermann (diretor comercial). "Muito nos alegra
este olhar sensível ao lado social do município. São quilos e
quilos de arroz que ajudarão e muito no dia a dia das famílias
assistidas", disse Regina. Todo mês a Koppert fará este tipo
de doação ao Fundo Social de Charqueada.

Divulgação
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Eixo SP dá as dicas de como
dirigir na chuva com segurança
Na estação mais chuvosa do ano, motoristas precisam redobrar os cuidados
com a condução e manutenção do veículo; sempre é um desafio

Divu lgação

Tradicionalmente, os três pri-
meiros meses do ano é o período
mais chuvoso no Estado de São
Paulo. E dirigir debaixo de chuva é
sempre um desafio. A visibilidade
reduzida e a pista molhada exigem
máxima atenção dos motoristas.
Reduzir a velocidade, manter
distância segura do veículo à
frente, utilizar os faróis baixos
e não descuidar da manutenção
do veículo são algumas das dicas
fundamentais para que a viagem
transcorra sem incidentes.

"É provável que a maioria dos
motoristas já tenha enfrentado
apuros dirigindo na chuva. É sem-
pre desafiador conduzir veículos
nessas condições porque, quando
a pista está molhada, a aderência
dos pneus ao solo diminui e isso
afeta a estabilidade do veículo",
afirma Paulo Balbino, gerente de
Operações da Eixo SP Concessio-
nária de Rodovias.

De acordo com ele, nessa épo-
ca do ano, as chuvas ocorrem com
mais frequência e muitas vezes pe-
gam os motoristas de surpresa.
Para que essa surpresa não seja
desagradável, Balbino ressalta
a importância da manutenção
do veículo estar sempre em dia.
"A prevenção é sempre a melhor
forma de reduzir os riscos de
acidentes", declara.

Quando o assunto é dirigir
na chuva, alguns componentes
do veículo merecem atenção es-
pecial dos motoristas. Os pneus,
por exemplo, são essenciais nes-
sa tarefa preventiva. A dica bá-

sica é jamais circular com os
pneus "carecas". "Eles precisam
ter sulcos suficientes para evi-
tar o acúmulo de água entre o
pneu e o solo. Pneus carecas não
garantem aderência necessária
e representam grande risco à se-
gurança dos ocupantes do veí-
culo em pistas molhadas", ad-
verte Balbino. Além disso, tra-
fegar com pneus "carecas" é in-
fração grave, segundo o Código
de Trânsito Brasileiro.

Em caso de aquaplanagem,
quando uma camada de água se
forma entre o pneu e o asfalto, eli-
minando o atrito com a pista e le-
vando à perda do controle do veí-
culo, a ordem é manter a calma.
"Se isso ocorrer, mantenha o vo-
lante em linha reta e tire o pé do
acelerador. Jamais pise nos freios
porque isso pode travar as rodas e
até mesmo fazer o veículo capotar
quando o contato com o solo for
restabelecido", orienta Balbino.

Verifique as palhetas - Os lim-
padores de para-brisa são itens es-
senciais. Por isso, é preciso estar
sempre atento às condições das
borrachas. A dica é substituí-las
sempre que ressecar. Os freios tam-
bém estão na lista dos cuidados
obrigatórios. A revisão periódi-
ca das pastilhas e do disco per-
mite o correto funcionamento
dos mesmos, o que significa
uma viagem mais segura.

Em dias de chuva, é normal
os vidros dos veículos embaça-
rem. Esse problema pode ser re-
solvido com o uso do ar-condi-

cionado com a saída voltada
para o vidro. Caso o veículo não
tenha ar-condicionado, a dica,
segundo Paulo Balbino, é ligar
o sistema de ventilação ou dei-
xar parte da janela aberta para
a circulação de ar.

Se a chuva for muito intensa e
a visibilidade ficar bastante preju-
dicada, a recomendação do geren-
te de Operações da Eixo SP, é parar
o veículo em um local seguro e
aguardar até que as condições me-
lhorem. "Se estiver na estrada, pro-
cure por postos de serviços ou es-
tacionamentos de comércios insta-
lados às margens das rodovias.
Nunca pare no acostamento, pois,
em razão da baixa visibilidade, há
risco de colisão com outro veículo
em movimento", alerta o gerente.

Paulo Balbino destaca que
a Eixo SP disponibiliza bases de
atendimento ao usuário (SAUs)
ao longo do seu trecho de con-
cessão que são uma ótima alter-
nativa aos motoristas para uma
pausa em momentos de chuva
forte. Todas as bases contam
com banheiros, bebedouros,
acesso à internet e funcionam
24 horas. Os SAUs são também
importantes pontos de apoio ope-
racional, com a presença de unida-
des de inspeção, guincho e serviços
de resgate na rodovia.

Caso os motoristas preci-
sem desse apoio durante as
viagens basta ligar para o te-
lefone de emergência da Eixo
SP 0800 170 8998 a qualquer
hora do dia ou da noite.

A visibilidade reduzida e a pista molhada exigem máxima
atenção dos motoristas

Catarata
A Catarata é a principal causa de cegueira tratável no mundo.
Entretanto, a Catarata faz parte do processo de envelhecimento da lente natural

do olho, chamada de Cristalino.
O Cristalino jovem é normalmente incolor e transparente. Sua função nos olhos

é ajudar a focalizar os objetos que enxergamos
Assim como os cabelos brancos, são cada vez mais comuns na medida em que

envelhecemos, esse mesmo processo de senilidade leva à opacificação do Cristalino.
A Catarata pode surgir, além da senilidade, também por problemas congênitos,

secundária à traumatismo, como consequência de defeitos metabólicos ou pelo uso
de determinados medicamentos.

Sem dúvida a senilidade é a causa mais comum para o aparecimento da Catara-
ta, ocorre, em geral, após os 60 anos.

Na Catarata congênita, a criança nasce com a doença devido a infecções
maternas durante a gestação ou alguma má formação do globo ocular.

Após um acidente ocular, mesmo que não haja perfuração do olho, o trauma pode
provocar a opacificação do Cristalino.

A Catarata também pode ser provocada pela diabetes, levando a uma perda
visual mais rápida em relação à Catarata Senil.

Alguns medicamentos podem ocasionar Catarata, os corticoides são um exem-
plo clássico, se usados de forma inadequada ou por longos períodos, podem induzir
a formação precoce de Catarata.

Os primeiros sintomas são muito variáveis, mas podemos citar as oscilações da
qualidade visual e queixa de visão embaçada, como os mais comuns. A visão costuma
piorar gradualmente em intervalos de tempos muito individuais.

Objetos podem aparecer amarelados, embaçados ou distorcidos. O dia parece
estar enfumaçado. Outros sintomas comuns são: halos ao redor das luzes à noite,
aumento da ou diminuição do grau, visão dupla ou sombras na visão.

Em casos avançados, a Catarata pode ser vista no centro da pupila, popular-
mente chamada de

"menina dos olhos", como uma mancha branca ou amarelada.
O único tratamento eficaz para a Catarata é a cirurgia com a retirada do

Cristalino opaco e implante de uma lente intra-ocular que fará a função do Cristalino.
Apenas em raras exceções as lentes não podem ser implantadas.

A Facoemulsificação é a técnica cirúrgica mais avançada para a correção de
Catarata. É feita uma pequena abertura na córnea, um instrumento é introduzido e,
utilizando energia ultrassônica emulsifica a Catarata (quase como o que o liquidifica-
dor faz com os legumes) ao mesmo tempo em que aspira essa solução. Ao final, é
colocada a lente intra-ocular no lugar do Cristalino opacificado.

 Portanto, para prevenir não só a Catarata, como também outras doenças
oculares (das quais falaremos futuramente), todas as pessoas deveriam fazer consul-
tas anuais com um oftalmologista.
Artigo escrito por Dr. Raul Luiz Zambello, que é médico Oftalmologista, atuando
em São Pedro há quase 30 anos. Telefones para contato 3481-3297 / 3483-4792

Links do Conselho Brasileiro de Oftalmologia:
Catarata : https://www.cbo.com.br/pacientes/doencas/doencas_catarata.htm

Facoemulsificação: http://www.cbo.com.br/novo/medico/pdf/jo/ed122/2.pdf
Cristalino: https://issuu.com/computadorseguro/docs/04_cristalino
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Águas perde R$ 100 mil destinados
pela deputada Professora Bebel
"É lamentável que Águas, por pura incompetência do prefeito, deixe de receber uma verba", diz o vereador Nelinho Noronha (PT)

A cidade de Águas de São Pe-
dro perdeu R$ 100 mil destinados
pela deputada estadual Professora
Bebel (PT), através de emenda par-
lamentar, por falhas da Prefeitura
da cidade, que não conseguiu via-
bilizar a documentação necessária
solicitada pelo governo estadual
para liberar o recurso. Os R$ 100
mil destinados pela deputada, a
pedido do vereador Nelinho Noro-
nha (PT), eram para serem utiliza-
dos na área de infraestrutura ur-
bana. De acordo com o vereador
Nelinho Noronha, o prefeito de

Águas de São Pedro, João Victor
Barboza, não conseguiu viabilizar
o repasse do recurso porque não
conseguiu apresentar a documen-
tação pedida pelo governo estadu-
al. "É lamentável que Águas, por
pura incompetência do prefeito
João Victor e de sua equipe, deixe
de receber uma verba que, com cer-
teza, iria contribuir para melhori-
as na cidade", afirma.

Nelinho Noronha adverte que,
de maneira geral, os municípios
estão apelando por recursos públi-
cos tanto junto ao governo estadu-

al como a deputados federais e es-
taduais. "No entanto, aqui, assisti-
mos uma falta de compromisso
por essa administração, que
perde R$ 100 mil simplesmente
porque não consegue apresen-
tar documentação exigida pelo
governo estadual. É importante
que a população veja o que está
ocorrendo em nosso município.
Enquanto a gente, como vereador,
se esforça para obter emendas par-
lamentares, o prefeito e sua equi-
pe demonstram total falta de
competência", argumenta.

Em recente encontro com lideranças, a deputada Bebel falou do seu compromisso com
Águas de São Pedro e toda região
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Prefeitura de Águas anuncia compra de
novos veículos para diversas secretarias

O Prefeito, João Victor Barbo-
za anunciou essa semana que a
prefeitura já licitou e vai comprar
mais quatro veículos dentro do
Programa Municipal de Renovação
de Frota, sendo uma nova viatura
para a GCM - Guarda Civil Muni-
cipal; outros para a Secretária
de Obras, Secretaria de Promo-
ção Social e Secretaria de Turis-
mo de Águas de São Pedro.

Para isso, o prefeito da estân-
cia, João Victor Barboza (Cidada-
nia), apresentou à Câmara Muni-
cipal, o Projeto de Lei nº 19/2022
que "Dispõe sobre autorização ao
Poder Executivo Municipal a pro-
ceder à abertura de Crédito Adici-

onal Suplementar na LOA 2022,
no valor de R$ 361.240,00 (tre-
zentos e sessenta e um mil, du-
zentos e quarenta reais), e dá
outras providências".

Segundo o chefe do executivo,
além de utilizar recursos próprios,
aguarda a liberação de uma emen-
da parlamentar da deputada es-
tadual Professora Bebel (PT),
que será utilizada para a com-
pra do veículo Fiat Toro, para a
GCM, com créditos adicionais
suplementares no valor de R$ 47
mil, referente a contrapartida.

O prefeito informa ainda que
o valor de R$ 100 mil destinado
pela deputada estadual Professora

Bebel (PT) ainda não chegou a es-
tância, mas destaca que assim que
assim que os recursos foram che-
gando adotará as medidas neces-
sárias a compra dos veículos.

"Assim que o convênio para a
liberação dos 100 mil for assinado
iremos comprar a viatura para a
GCM, que com certeza irá somar
ainda mais para melhorar a segu-
rança e o trabalho desenvolvido
pela nossa GCM e mais uma vez
quero agradecer o trabalho da
deputada Bebel que juntamente
com outros deputados que são
seus parceiros tem encaminha-
do importantes recursos para
nossa cidade.", disse o prefeito.

João Victor Barboza anunciou que a prefeitura já licitou e vai comprar mais quatro veículos

Divulgação


