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Águas recebe mais R$ 245 mil
em equipamentos para UBS
“Um dos maiores beneficiados com estes recursos será nossa ala odontológica, que vai ser totalmente repaginada”, explica o prefeito João Victor
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Ao todo são 87 equipamentos que chegam para somar ao atendimento no local

A Saúde de Águas de São
Pedro continua melhorando o
atendimento e a infraestrutura
oferecida à população. Desta
vez, o município empregou R$
245 mil na Unidade Básica de
Saúde (UBS) com a chegada
de um veículo e novos equi-
pamentos. Os recursos vieram
por meio do Ministério da Saú-
de e articulados pelos depu-
tados  federa is  Vicent inho
(R$ 200 mil) e Ricardo Izar
(R$ 45 mil).Ao todo são 87 equi-
pamentos que chegam para so-
mar ao atendimento.

“Um dos maiores beneficiados
com estes recursos será nossa ala
odontológica, que vai ser totalmente
repaginada. Sem contar que trou-
xemos um novo veículo para o
transporte de equipes e aquisições
que a UBS necessitava. Um grande
passo para a saúde da estância”,

disse o prefeito João Victor Barbo-
za (Cidadania). Entre os equipa-
mentos que estão sendo adqui-
ridos e entregues, estão raio-X
odontológico, negatoscópio (pa-
inel de luz de LED para leitura
de  exames de imagem), selado-
ra, cadeira, cadeira odontológi-
ca completa,  fotopolimerizador
de resina, no-break para com-
putador, computador,  armário,
impressora laser multifuncio-
nal, ar-condicionado, cadeira
para coleta de sangue, braçadeira
para injeção, bebedouro, cadeira de
rodas pediátrica, televisor, cadeira
de rodas para obeso, bisturi elé-
trico, tablet, mesa de exames e
concentrador de oxigênio.

Já o Jeep Renegade – que cus-
tou R$ 120 mil – teve aporte de R$
72,1 mil das emendas destinadas
ao município. O restante foi con-
trapartida da prefeitura.

Os professores podem ir à greve, por reajuste e carreira
Professora Bebel

Os professores esta-
duais realizam assembleia
presencial em frente à
ALESP, na terça-feira, 29
de março, às 14 horas.
Nossa categoria está em campa-
nha para que os deputados não
aprovem a “nova carteira" pro-
posta pelo governo Doria/Ros-
sieli (PLC 3/2022) e para que
votem em separado o reajuste
salarial da categoria.

Todos os servidores, incluin-
do funcionários de escolas, tiveram
reajuste salarial. Os professores,
porém, estão com reajuste zero,
pois o governo embutiu esse rea-
juste no PLC 3. Não é justo!

Embora o reajuste pautado na

ALESP seja de 10%, esta-
mos em luta por 33,24%,
que é o reajuste do piso na-
cional.

Essa "nova carreira",
na realidade, é o desmonte
da nossa carreira. Entre

outros motivos, porque:
- Essa proposta não foi debati-

da e não pode ser imposta por um
governo em fim de mandato.

- Perderemos quinquênios,
sexta-parte e outros direitos.

- Trabalharemos mais 14
horas semanais dentro das es-
colas, sem aumento salarial cor-
respondente.

- O subsídio inicial de R$ 5
mil será corroído pelo aumento
dos descontos. Sobrará pouco
mais de R$ 3,7 mil.

- Tempo de serviço e experiên-
cia não serão fatores evolutivos.

- Professores levarão 28 anos
para chegar à 11ª referência, no
total de 15, fazendo provinhas e
avaliações subjetivas.

-Professores temporários (ca-
tegoria O) serão enquadrados com-
pulsoriamente na referência 1
quando da renovação de seus con-
tratos e ficarão estagnados, sem
evolução e sem carreira.

Não podemos aceitar! Por isso,
apelamos aos deputados para que
rejeitem essas medidas, aprovan-
do apenas o reajuste salarial,
como fizeram para as demais
categorias do funcionalismo.

Desta forma, devemos rea-
lizar uma grande assembleia,
com delegações de todas as re-
giões do estado, e estamos tra-
balhando em conjunto com as
demais entidades que represen-
tam o magistério paulista, como
o CPP, a APASE e a UDEMO.

Nosso lema é “Quem luta con-
quista vitórias. Estamos lutando.
E vamos vencer”.

______
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp.
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Secretaria inicia campanha
de vacinação contra a gripe

Por meio da Secretaria de
Saúde e Desenvolvimento Soci-
al, a Prefeitura de São Pedro
inicia na segunda-feira, 28 de
março, a campanha de vacina-
ção contra a gripe. Nesta pri-
meira etapa de imunização
devem ser vacinadas as pes-
soas com 80 anos ou mais. A
aplicação das doses contra a
Influenza acontece gratuita-
mente em todos os postos de
saúde da cidade, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 15h.

No Estado de São Paulo, a
campanha de vacinação contra
a gripe foi antecipada pelo go-
vernador João Doria. A ação
estava prevista para começar
no dia 4 de abril, mas com as
e n t r e g a s  d o s  i m u n i z a n tes
pelo Instituto Butantan, pôde
ser antecipada em uma sema-
n a .  A  v a c i n a  d o  B u t a n t an
contra a influenza é trivalente e
100% nacional, composta pelos
vírus H1N1, a cepa B e o H3N2,
do subtipo Darwin.

De acordo com a secretária
municipal de saúde, Carolina
Figueiredo, a dose da vacina
contra a gripe (Influenza) pode
ser aplicada junto da quarta
dose de Covid-19 a todos os ido-
sos com 80 anos ou mais que já

tomaram a terceira dose da Co-
vid há pelo menos 4 meses.

“Quem está no grupo de
pessoas que pode receber a quar-
ta dose da vacina contra a Co-
vid tem a possibilidade de apro-
veitar, se desejar, para já tomar
a vacina da gripe, sem ter a
necessidade de se deslocar
novamente a alguma unida-
de de saúde em outra ocasião”,
explicou a secretária.

PLANTÃO – No dia 2 de
abril, sábado, acontece em São
Pedro o Plantão da Vacinação
da Covid-19 e da gripe, na Umis
(Unidade Mista Integrada de
Saúde), das 8h às 12h. Estarão
disponíveis doses do imunizan-
te contra a Covid-19 para cri-
anças, jovens, adultos e idosos
que não estão com a imuniza-
ção regularizada conforme de-
terminação da OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde). Na
mesma data também estarão à
disposição doses da vacina con-
tra a gripe para pessoas com 80
anos ou mais. Para receber a
imunização é necessário compa-
recer à Umis com documento
pessoal e os comprovantes das ou-
tras vacinações contra a Covid.
Mais informações podem ser con-
sultadas em (19) 3481-9373.

Cata cacareco recolhe 55 toneladas
de materiais inservíveis em 2 meses
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O laicizar é uma saída que não ajuda a economia
Aldo Nunes

O laicizar é tornar-se um
leigo, isentar-se da influên-
cia da Igreja (religião) sob a
alegação de que o nosso país
é laico. Estamos a misturar
"geopolítica" com "geografia
política". A primeira é a área
de estudos preocupada em
entender as relações de poder entre
os países utilizando-se das vias di-
plomáticas e militares. A segunda é a
interação entre política e o território
(nação) tendo por objeto à adminis-
tração para o seu desenvolvimento
próprio. Este é o momento pelo qual
estamos passando. Nada a ver com
religião, que é bem mais antiga. Por-
tanto, bem mais difícil de compreen-
der pois - como já escrevi na semana
passada: é um desejo e não uma von-
tade - carece de muito mais abertura
e bom senso, consciência, conheci-
mento da verdade, sem o que não se
chega ao acordo. Por isso não vou
aqui discutir "qual a cor do cavalo
Branco de Napoleão". Cada leitor tem
o seu livre arbítrio e depende só da
sua vontade. Apesar de tudo estar
virando de cabeça para baixo - a po-
sição fetal pela qual nascemos para a
vida - para que possamos ter uma
cabeça capaz de melhor desenvolver
nossa consciência, sou de parecer que
para o presente momento, precisa-
mos: que religião, geopolítica e geo-
grafia política trabalhem em con-
junto e com a maior rapidez; não
cruzem os braços e sim abracem
fraternalmente nossos irmãos,
antes que a oportunidade passe
como um trem ultrassônico e não
tenhamos condições de embar-
que, para fugir da morte.

Preciso fazer uso do meu livre
arbítrio em benefício do nosso país,
pois: desde que o "covid-19" foi cons-
tado aqui no Brasil, liguei-o ao vírus
da "aids" que também atingiu todo o
planeta há bom tempo; na época quem
mais foi rejeitado foram os homos-
sexuais (praticantes de atos sexuais
entre indivíduos do mesmo sexo);
agora com o "covid-19" partiu-se
para o isolamento e afastamento en-
tre às pessoas, independente dos de-
sejos e vontades; a coisa agora é muito

Alex Francisco Paschoalini

A virada do milênio trouxe a
tiracolo uma mudança radical no
modo de vida ao qual estávamos
acostumados. O crescente uso da
internet e a conexão cada vez mai-
or e frequente trouxe mudanças
também nos padrões de funciona-
mento das empresas. A conectivi-
dade passou a ser a palavra-chave
para negócios, que se tornaram
cada vez mais virtuais.

Não podendo estar indiferen-
te a isso, os órgãos governamen-
tais também atualizaram sua for-
ma de atendimento e fiscalização,
incorporando a informatização e a
internet como formas de acelerar a
coleta de informações e aumentar
a confiança nos dados apresenta-
dos pelas empresas.

Nessa linha, em 2006, surgi-
ram o E-Fiscal e a Nota Fiscal ele-
trônica, com isso as entregas de do-
cumentos tornaram-se informati-
zadas. No ano seguinte, o E-Con-
tábil e a entrega dos registros con-
tábeis aos órgãos competentes tam-
bém ocorreram via arquivos informa-
tizados. Em 2014, de forma provisória,
e em 2019, de forma definitiva, o E-
Social e a informatização dos pro-
cedimentos de Departamento Pes-
soal foram consolidadas.

Tais procedimentos trouxeram
mais agilidade no tratamento de
dados tanto por parte dos Órgãos
Governamentais quanto por parte
das empresas, devido à necessida-
de de adaptação dos sistemas. A
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O segundo turno
Almir Pazzianotto Pinto

As atenções com a Copa
do Mundo no Catar concor-
rem, entre nós, com as come-
morações do bicentenário da
Independência na Semana
da Pátria, e as eleições presi-
denciais. O campeonato
mundial tem o início programado
para 21.11 e encerramento em 18/
12. Na disputa eleitoral a primeira
votação será realizada no “primei-
ro domingo de outubro”, dia 2.

É improvável que algum
candidato alcance maioria ab-
soluta. Nova rodada de votação
será levada a efeito “em até vin-
te dias após a proclamação do
resultado, concorrendo os dois
candidatos mais votados e con-
siderando-se eleito aquele que
obtiver a maioria dos votos vá-
lidos” (Constituição, art. 77).

Para fixar o significado da
palavra até, determina o art. 2º,
parágrafo 2º, da Lei nº 9.504,
de 30/9/1997, que “Se nenhum
candidato alcançar maioria ab-
soluta na primeira votação, far-
se-á nova eleição no último domin-
go de outubro, concorrendo os dois
candidatos mais votados, e consi-
derando-se eleito o que obtiver a
maioria dos votos válidos”.

O último domingo de outubro
será no dia 30. Isto significa que,
concluídas as comemorações do bi-
centenário e conhecida a seleção
vencedora da Copa do Catar, o
povo se manterá em suspense até
1º de novembro quando, salvo a
ocorrência de algo inesperado, co-

mais grave e trocou-se a "ca-
misinha" pela "máscara"
impedindo o contato entre
pessoas; parece até que não
mais existe "aids"; esque-
cemos que a natureza não
dá saltos e continuamos a
pular pra lá e pra cá a pro-
cura de chumbo grosso; a
nossa rapidez digital (sem

as necessárias precauções, nos leva
para o desconhecido, o famoso "bu-
raco negro" da teoria da criação do
universo; nosso Brasil que é "laico"
perde esse significado, quando o
Ministro da Educação, conforme
noticiado nos jornais, admite ter
recebido relatos de propina no
MEC - Ministério da Educação e
Cultura envolvendo pastor. Onde
está o laicismo?

Particularmente sou a favor do
uso da máscara até que todos esteja-
mos realmente imunizados e, a ciência
dê seu aval unânime. Essa liberação
apressada sem que tenhamos certeza
absoluta da imunização é praticar "ro-
leta russa", em que a sorte nem sem-
pre, é superior ao azar. Nesses últi-
mos dez anos o nosso planeta, apa-
rentemente, mudou do vinho para
o vinagre ou da luz para a sombra.
Quiçá não mude da paz para a guer-
ra. Ela é muito pior do que essas
duas epidemias. Não conheci as
anteriores, mas, como costumo di-
zer: "não assisti o dilúvio, mas te-
nho quase certeza que pisei no seu
barro", pois muito leio sobre o pas-
sado e acredito em vidas passadas,
numa das quais, devo ter passado
por grandes epidemias.

Depois de já ter tomado as três
doses da vacina contra a "covid-19",
em consulta com o meu endocrino-
logista, comentei com ele que minha
diabetes - tipo 2 e já com uso exclu-
sivo de insulina - estava com altos e
baixos, o que ele já havia notado no
meu exame de sangue (hemoglobi-
na glicada) e eu, lhe falei que acha-
va por já ter tomado as etapas da
vacina contra a "covid-19". Ele me
disse que realmente estava notan-
do esse fato nos seus pacientes e que
já havia estudos neste sentido e você,
sendo um dos pacientes que faz to-
dos os regimes alimentares  corre-

tos e toma corretamente a sua insu-
lina diária, anotando diariamente
a sua glicose antes do café da ma-
nhã, do almoço, do jantar e as quan-
tidades aplicadas das insulinas bá-
sica e de efeito rápido e justificando-as,
lhe proporcionava a oportunidade de
expor o problema em congresso da es-
pecialidade médica que participaria an-
tes da minha próxima consulta. Ela será
no próximo mês de abril e, hoje, quan-
do escrevo o presente artigo, leio no
Estadão (24/03/20, caderno A, pág.
22, "Infecções por covid-19 são as-
sociadas a mais casos de diabetes
tido 2, artigo de Lenny Bernstein,
do The Washington Post.

Como já estou aprendendo a
utilizar a minha intuição com mais
conhecimento, haja vista que a es-
tudo, há bom tempo, no meio mís-
tico e nas entidades a ele devota-
das, agindo e continuando a agir,
para sentir-me seguro o bastante,
para que não falte ação nas horas
necessárias para todos. Porque as
circunstâncias mudarão e, precisa-
mos estar apegados ao caminho
correto, nobre e elevado para su-
planta-las. O que vem por aí são
coisas de outros mundos, com os
quais, ainda, não mantivemos con-
tatos e não dispomos do tempo ne-
cessários para tal. "O trem das onze
já partiu" e o das 22 horas, já está
apitando sua partida e, se não em-
barcarmos agora, só amanhã de
manhã, isso se tivermos lenha pois
combustível derivado do petróleo
não estamos suficientemente pre-
parados para o seu refino. Em casa
de ferreiro o espeto é de plástico.
Nossa matéria prima mineral e
agrícola entregamos para outras
nações antes de suprirmos nossas
necessidades básicas, para depois

readquirirmos já industrializada a
preço de dólar para abastecermos
nosso país. Você prezado leitor sa-
bia que estamos comprando álcool
de milho lá do EUA para abastecer
nossos veículos. Onde está o nosso
álcool de cana-de-açúcar, o mais
barato do mundo? Onde está o
nosso óleo de soja comestível se
somos um dos maiores produtores
no mundo da soja? Vamos parar
por aqui, pois estamos importando
laranja baiana da Espanha, o que
fizeram com nossos laranjais?

Estamos sim é sem adminis-
tração pública necessária e ultra-
passada. Temos inclusive boas es-
colas dedicadas a produção agro-
pecuária; a área da saúde; a área
da aviação; a área de mineração...;
falta-nos a boa vontade e de políticos
que se dediquem ao nosso país e não
nos seus interesses pessoais e familia-
res. Somos uma sociedade humana. A
economia em todos os sentidos é a
mola propulsora que nos mantém
na vida, sem a qual não realizamos
nossos desejos e vontades. Por isso
é que o dia é formado de dia e de
noite, o dia para o trabalho e a noite
para o descanso. Ninguém vive somen-
te de brisas. Quem conhece um
pouco de história, bem sabe disso.

O outono já vigorando desde o
dia 20/03 vai até 21/06 quando inicia
o inverno. A Lua é cheia desde o dia
18/03 às 4h19 e vai até 25/03 às 2h38
quando inicia o minguante. As águas
de março que para nossa região não
foram em quantidade suficiente, vol-
tará na semana que vem sujeitas a
ventos, trovoadas e relâmpagos pelo
que alerto para que não a enfrentem e
liberem os córregos, canais e calçadas
para evitar transbordamento inevitá-
veis, especialmente para os municípi-
os que não dispõe de análise prévia
do clima e estão situados beiran-
do Serras e Montes. Dias quentes
voltarão. E viva o Dia das Águas
Mundial da Água ocorrido neste dia
22 de março de 2022. Que ela não nos
falte, pois sem não há vida.

Aldo Nunes, contabilista, ad-
vogado e agente fiscal de
rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com.

consequência direta dessa mudan-
ça de hábitos administrativos im-
pacta diretamente no perfil profis-
sional daqueles que pretendem in-
gressar na área administrativas de
empresas ou prestadores de servi-
ços de consultoria dessa área. Cada
vez mais é preciso que os colabora-
dores estejam mais preparados em
seus conhecimentos técnicos para
lidar com os desafios trazidos por
essa nova realidade.

Os cursos técnicos das áre-
as de Administração, Contabi-
lidade, Logística, Recursos Hu-
manos, Finanças, Serviços Ju-
rídicos entre outros, são deter-
minantes na qualidade do conhe-
cimento e desenvolvimento técni-
co dos profissionais da área.

Se você ainda tem dúvidas
da importância desses cursos, pen-
so que esse texto pode deixar mais
claro o quanto podem impactar
positivamente em sua vida pro-
fissional. O que você acha?

Alex Francisco Pas-
choalini,  contador e
professor da Área de
Gestão e de Filosofia

nheceremos o próximo
presidente da República e
os governadores eleitos
dos Estados.

Para a presidência
dois candidatos despon-
tam como adversários na
segunda rodada de vota-
ção: Jair Bolsonaro e Luís

Inácio Lula da Silva. São nomes co-
nhecidos por dezenas de milhões
de brasileiros, espalhados por mais
de 5 mil municípios. Neste requisito
estão emparelhados. São, também,
aqueles que despertam as mais
fortes reações positivas e nega-
tivas. Ambos os dois, como di-
ria Rui Barbosa, são idólatras,
obcecados pelo poder e adeptos
do culto à personalidade.

Jair Bolsonaro, deputado fe-
deral membro do baixíssimo clero,
adquiriu notoriedade pelo descon-
trole verbal, exacerbado autorita-
rismo, manifestações machistas,
facilidade para se irritar, hostilida-
de à imprensa e acusações de par-
ticipar da famigerada “rachadi-
nha”. Venceu as eleições de 2018
com a força do silêncio. Recolhido
a hospital, após o atentado à faca
que lhe perfurou os intestinos,
manteve-se distante de debates e
comícios Como presidente da Re-
pública desperta idolatria, ou pro-
voca sentimentos de profunda
aversão. Não se pode prever, com
razoável margem de segurança,
como se conduzirá na campanha e
se colherá os louros da vitória.

Luís Inácio Lula da Silva dei-
xou de ser o líder incontestável do
passado. O exercício do poder o

aburguesou. Eu o conheci em 1970
quando era suplente de diretoria
do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo. O episódio se deu
em assembleia destinada a decidir
se a entidade participaria do dissí-
dio coletivo anual sobre salários sob
a coordenação da Federação dos
Metalúrgicos do Estado, ou teria
pauta própria de reivindicações.
Agente do DOPS presente à reu-
nião fez este relato: “Em 20-2-1970
realizou-se no Cine Anchieta, em
São Bernardo do Campo, uma As-
sembleia Geral dos Metalúrgicos.
O nominado advogado do Sindi-
cato, presidiu os trabalhos, fazen-
do uso da palavra”. A assembleia
terminou em pancadaria. O livro
Imagens da Luta 1905-1985,
editado pelo Sindicato, traz fo-
tografia na folha 139, onde ve-
mos Lula e outros dirigentes.

Presidi a reunião a pedido
de Paulo Vidal Neto, presiden-
te. Foi o início de longos anos
de serviços como assessor da
diretoria. Em setembro de 1974
participei do I Congresso dos
Trabalhadores Metalúrgicos, ao

lado de Walter Barelli. Desli-
guei-me da entidade em 1983,
para assumir a direção da Se-
cretaria do Trabalho do Estado.

Momentos decisivos para a
minha carreira, para a vida de
Lula e do Sindicato, foram a
campanha em setembro de 1977
pela reposição de 34,1%; os
conflitos com a Ford; o jul-
gamento do dissídio coletivo
de 1976 no TST; as greves de
1978, 1979, 1980.  Estávamos
sob a ditadura. Os salários per-
maneciam arrochados. A Lei de
Greve remetia à ilegalidade
qualquer paralisação coletiva.

Lula cresceu sob a adversida-
de. Cassado em 1980 não voltou a
dirigir a entidade. Deixou o sindi-
calismo e enveredou por vitoriosa
trajetória política. Foi deputado na
Assembleia Constituinte. Duas ve-
zes presidente da República, fez de
Dilma Roussef a sucessora. Aca-
bou, porém, condenado por cor-
rupção na operação Lava Jato e
recolhido à prisão. Inocentado
pelo Supremo Tribunal Federal,
voltou à vida pública mais velho,
obstinado e arrogante.

Se não surgir terceira via
apta a alcançar o segundo tur-
no, para nossa frustração a de-
cisão dar-se-á entre  os dois.

Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi Ministro do
Trabalho, presidente do
Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
OsDivergentes.com.br
Brasília, DF, 22/3/2022.
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O comunismo é o sadismo institucionalizado
João Ribeiro Junior

Logo no início da pesqui-
sa atenta e serena, pode-se
notar que o ilustre “destemi-
do  comunista”, Valdemir Pu-
tin, aquele que iniciou a Guer-
ra contra a Ucrânia, é um di-
tador sadico à luz de teorias
psicológicas politicamente insuspei-
tas. Senão vejamos: 1) o comunis-
mo estimula, explora e perpetua ar-
tificialmente a mais estranha e a
mais frequente de todas as perver-
sões humanas, ainda que sob uma
forma social: o sadismo; 2) que, con-
trariamente ao que se tem afirma-
do, não é por todos os caminhos que
se chega ao comunismo; ao comu-
nismo só se chega    pela via do sa-
dismo; 3) que o comunismo é o sa-
dismo institucionalizado; 4) que em
todo comunista é necessariamente
senão acima de tudo, um sadico so-
cial, assim como todo fascista; 5)
que, o sadismo permite aos comu-
nistas satisfazer as suas necessida-
des emocionais e realizar seu pro-
grama psico-ideológico comunista

Os políticos   comunistas
(necessariamente, os pre-
sidentes de Repúblicas co-
munistas) têm de ser sádi-
cos, o que equivale a dizer
são, mais fascistas do que
comunistas; 6) que sendo
sadico ideológico, o comu-
nista é sempre, a seu modo,

um intelectual, um “idealista”, pro-
penso a devaneios e sonhos, mas en-
tregue à tortura de sua própria es-
terilidade criadora,; 7) que o capital
do sadicodeológico é o eterno futu-
ro;   que o comunista por ser sadico,
é, à sua maneira, quase sempre um
Dom Quixote, quer como encar-
nação do fracasso e do sofrimento,
quer como encarnação do incoercí-
vel otimismo, quer representando
o papel do “Cavaleiro de Triste
Figura”, quer o do “Eterno Ca-
valeiro da Esperança”; 8) que, sen-
do sadico, o comunista comemora
de preferência as derrotas, os sofri-
mentos e as humilhações dos seus
inimigos: 9) que o  sadico ideológi-
co só aceita os infortúnio que ele
próprio provocou, sendo por isso,

invariavelmente, um provocador
ou, na gíria ideológica, um agita-
dor, um subversivo. 10)que por ser
sádico, o comunista tem de ser mui-
to ativo para poder alcançar a sua
meta passiva; 11) que a supressão
da propriedade privada é condição
“sine qua non” para a consolidação
e irreversibilidade ulterior da insti-
tucionalização do sadismo. Para
tanto, nada melhor que um bom-
bardeiro; 12) que  a institucionali-
zação do sadismo ideológico leva
forçosamente à institucionalização
do “suspense”, obrigando, confor-
me popular definição, o homem
como (norma) a viver em situação
incomum (comunismo) permanen-
temente; 13) que todo sadico, comu-
nista é eminentemente teatral, in-
fenso a uma visão mais realística da
vida; 14) que sendo sadico, do pon-

to de vista cultural, segundo afir-
mam os autores, o mais importante
de todos os desvios instintivos, a sua
institucionalização ideológica comu-
nista constitui, necessariamente, a
mais sombria e impiedosa de todas
as explorações psicológicas a que se
podem submeter as coletividades
humanas; 15) que, para o sadico so-
cial o fim justifica  os meios invaria-
vel, e rigorosamente irracional.

 Só rotulando o comunista
Putin de sádico poderemos enten-
der sua moral e ética política para
se colocar como chefe supremo  a
fim de decidir contra a indepen-
dência e soberania das nações e da
igualdade entre os povos. E por que
não dizer: “Contra a Democracia”.
O que lembra a frase de Lênin: “Li-
berdade para quê? ”

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

A informatização de dados
e o conhecimento técnico
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Bilhetes de Deus

Confesso-meConfesso-meConfesso-meConfesso-meConfesso-me
ardoroso amanteardoroso amanteardoroso amanteardoroso amanteardoroso amante
da naturezada naturezada naturezada naturezada natureza

José Renato Nalini

Quem tem olhos para
ver, não encontrará dificul-
dade para reconhecer re-
cados do Criador. Se so-
mos cegos e surdos ante a
clamorosa miséria que
aflige a maior parte de
nossa população, qual a chance
de enxergarmos as filigranas da
criação, as pequeninas coisas
que nos sugerem a racionalida-
de do design inteligente?

Confesso-me ardoroso aman-
te da natureza. Tudo nela me se-
duz. É inacreditável pensar que
acordo todas as manhãs, nesta in-
sensatez chamada São Paulo, com
sabiás de incrível sonoridade, bem-
te-vis insistentes e outros cantos de
pássaros que não identifico.

No pequeno espaço mantido
para preservação, na minha queri-
da Jundiaí, onde repousam os
meus e onde repousarei um dia,
ouço tantos maviosos sons, que me
reforçam a indignação diante de
quem destrói o verde. É preciso não
ter consciência, ser alguém despro-
vido de coração, para cortar uma
árvore, impiedosamente, destruin-
do o que o ser humano é incapaz
de fazer e que a generosa natureza
oferece gratuitamente.

Para aqueles que só pensam
em dinheiro, saibam que a manu-
tenção de áreas cobertas por vege-
tação nativa pode gerar lucro. Em
países civilizados, a contemplação
de pássaros, sua identificação, co-
nhecer mais sobre suas famílias,
espécies, origens e costumes não é
só divertimento. É atividade pra-
zerosa e rentável.

O cultivo de flores e de frutas
está no DNA de Jundiaí. Já foi cha-
mada “terra da uva”, embora vi-
nhedos tenham cedido espaço para
conjuntos habitacionais de péssi-
ma estética. Há de se acreditar na
juventude mais sensível, para re-
cuperar espaços ociosos, para em-
belezar aquilo que a ignorância e a
falta de gosto dos que se dizem es-
colarizados provocou.

A qualidade de vida de uma
cidade não está no seu adensamen-
to. Está nas condições ideais que
envolvem abundância de água tra-
tada, reservas naturais, arquitetu-
ra que não agrida o ambiente, mul-
tiplicação de parques, jardins, po-
mares e bosques urbanos.

Espíritos superiores respon-
dem a tais anseios. Os rústicos se-
quer entendem este discurso. Os
sensíveis são os que desvendam os
bilhetes que Deus semeou na exu-
berante biodiversidade a que te-
mos acesso e que mais estraga-
mos do que preservamos.

Em tudo se pode encontrar re-
cados divinos. Pense-se, por exem-
plo, na flor do maracujá. A Passi-
flora, cuja simbologia foi tão bem

descrita pelos jesuítas. “Os
três estigmas representa-
vam os três pregos da Cruz;
os cinco estames, as cinco
chagas de Jesus; as dez
tépalas, os dez apóstolos na
crucificação; a corona, a
coroa de espinhos; e as ga-
vinhas, os açoites com que

Cristo foi flagelado enquanto carrega-
va a cruz até o Calvário”. Esta descri-
ção é de Oliver Sacks, no livro “Diá-
rio de Oaxaca”. Ele acrescenta: “Se
os bons padres possuíssem um mi-
croscópio, teriam encontrado ou-
tra dezena de estruturas e simetri-
as que poderiam interpretar como
símbolos da crucificação inseridos
por Deus nas células das plantas”.

É preciso “querer enxergar”
para extrair lições. Como a dos ob-
servadores de pássaros. São seres
especiais, que detectam aquilo que
tantos outros não conseguem, e não
por falta de visão. É por falta de
sensibilidade, de talento e dom para
se maravilhar com a riqueza dis-
ponível e pela qual nada se paga.

Para os observadores que se exta-
siam diante das inumeráveis espé-
cies de passarinho que ainda so-
brevoam o que restou de nossas
matas – e que se abrigam nas pou-
cas árvores disponíveis nessa insa-
na conurbação que tornou nossas
cidades ambientes adversários da
boa qualidade de vida – cada
exemplar visto e identificado é um
prêmio. Os que não obtêm esse mi-
lagre da descoberta não padecem
de falta de acuidade visual. O pro-
blema está no cérebro. Pois “os
olhos precisam ser educados, trei-
nados – é necessário desenvolver
o “olho” de observador de pás-
saros, ou de geólogo, ou de pte-
ridólogo”, para obter a recom-
pensa de se extasiar diante des-
se tesouro, o ambiente natural.

Como seria bom que a in-
fância e juventude jundiaiense as-
sumisse o compromisso de fazer
com que este município fosse tam-
bém a cidade das flores, dos pássa-
ros, das frutas e das abelhas. Uma
cidade verde/azul, pequeno peda-
ço paradisíaco a compensar a
tragédia das submoradias, da
ocupação irregular, do desastre
ambiental que é o mais típico si-
nal da demência coletiva.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Passeio ciclístico em homenagem
às mulheres acontece no domingo

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.

Pedalada Delas tem início às 7h30, na Feira do Produtor; serão
percorridos aproximadamente 15 km pelas ruas da cidade

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Fundo Social de Santa Maria
promove curso de eletricista
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Maria Aparecida Ferreira vai participar do Pedalada Delas no domingo

A Prefeitura de São Pedro re-
aliza neste domingo, 27 de março,
o Pedalada Delas, passeio ciclístico
que integra a programação especi-
al Mês da Mulher, com diversas
atividades promovidas pelo Execu-
tivo durante o mês em celebração
ao Dia Internacional da Mulher. O
ponto de encontro para início do
pedal é a Feira do Produtor, em
frente à Praça Santa Cruz, às 7h30.
As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas em: https://forms.gle/
fvey1xHT8ob8koAJ8

Serão percorridos aproximada-
mente 15 km pelas ruas da cidade,
com apoio da Coordenadoria 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 ciclorrota demarcada. Na se-
quência, os participantes irão sen-
tido Estrada do Macuco, que re-
centemente foi asfaltada, rumo à
estrada da serra (na balança rodo-
viária) e praça da Matriz. A finali-
zação do percurso inclui a avenida
Paschoal Antoneli, avenida Imi-
grantes, passando em frente ao
Bordadão e pelo portal da cidade,
retornando 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 coordenado-
ra de projetos da Prefeitura de São
Pedro, Adriana Amado Jardim,
esse passeio ciclístico foi planejado
para receber todas as mulheres in-
teressadas, com o intuito de incen-
tivar a prática esportiva. "Qualquer
uma pode participar, porque o ní-

vel de pedalada é para iniciantes.
Queremos, na verdade, incenti-
var a prática de esportes e pro-
mover o bem-estar e a saúde
entre as mulheres com uma
manhã diferente, de muita diver-
são e novas amizades", comentou.

MUDANÇA DE VIDA -
Maria Aparecida da Costa Ferrei-
ra, 46, é uma das participantes do
Pedalada Delas. Começou a andar
de bicicleta há aproximadamente 4
meses, mas a atividade provocou
mudanças significativas em seu co-
tidiano. "Me apaixonei", conta a
moradora do bairro Chácaras ABC

que pedala todos os dias. "Par-
ticipo dos pedais em grupo e já
fui em atividades em outras cida-
des. Em São Pedro, vai ser a pri-
meira vez que participo deste
tipo de passeio", relata. Cida,
como é conhecida, conta que
pedalar a ajudou a enfrentar a
depressão e provocou mudanças
positivas em sua saúde. "Sentia dor no
joelho e nas costas que agora não exis-
tem mais. Até minha filha fala que
agora sou uma pessoa mais calma.
Recomendo para todos".

SERVIÇO - Passeio Ciclístico
Pedalada Delas. Dia 27 de março

(domingo), às 7h30, na Feira do
Produtor (em frente à Praça Santa
Cruz). Inscrições gratuitas podem
ser feitas em:  https://forms.gle/
fvey1xHT8ob8koAJ8. Mais in-
formações: (19) 3481-9231.

Gerar renda, aprender uma
profissão ou melhorar o desem-
penho de quem já trabalha são
os objetivos do curso de eletri-
cista que aconteceu nos últimos
dias 19 e 20, no centro comuni-
tário de Santa Maria da Serra.
Em uma iniciativa da Prefeitu-
ra, através do Funsol (Fundo
Social de Solidariedade), em
parceria com o Senar e o Sindi-
cato Rural de Torrinha.

O curso sobre instalações
elétricas e acionamento de
motores elétricos está acon-
tecendo pela primeira vez na
cidade, com grande recepti-
vidade dos participantes.

No módulo deste final de se-
mana, os alunos vão estudar em
um simulador de instalação elétri-
ca residencial. A proposta é reali-
zar aulas práticas, aproximando os
alunos de situações reais.

O prefeito Josias Zani Neto
acredita que a formação profis-
sional é um dos pilares da reto-
mada do desenvolvimento de
Santa Maria da Serra e tem tra-
balhado junto com a presidente
do Funsol, Lucia Nogueira Mi-
randa, e outros gestores, para
trazer cada vez mais cursos de
formação, reciclagem e me-
lhoria  de desempenho dos
profissionais da cidade.

Curso é promovido pelo Fundo Social em parceria
com o Senar e Sindicato Rural de Torrinha

Divulgação
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Bebel lança petição pública
pela retirada de projeto

A deputada Professora Bebel durante manifestação, sexta-feira, em Águas de São Pedro

Divulgação

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), lançou nesta ter-
ça (22) petição pública dirigida ao
presidente da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, Carlão Pignatari
(PSDB), solicitando a retirada do
PLC 03/2022, que trata da nova
carreira para o magistério. A peti-
ção pode ser assinada no link ht-
t p s : / / s e c u r e . a v a a z . o r g /
community_pet i t ions/po/
pessoas_luta_pela_retirada_
do_plc_3_2022_e_demais_direitos_
da_categoria_do_magisterio_paulista/
?cSjxZsb&utm_source=sha
retools&utm_medium=copy&ut
m_campaign=petition-1444227-
l u t a _ p e l a _ r e t i r a d a _ d o _ p

lc_3_2022_e_demais_direitos
_da_categoria_do_magisterio_pa
ulista&utm_term=cSjxZsb%2Bpo

Para pedir a retirada do PLC
03/2022, Bebel argumenta que o
Projeto de Lei Complementar 3/
2022, que cria uma "nova carrei-
ra" para o magistério paulista, não
foi debatido com os interessados,
no caso os professores, assim como
alega que um governo em fim de
mandato não deve realizar mudan-
ça desse porte, assim como que pa-
gamento por subsídio, como pro-
põe a propositura, só se aplica a
detentores de cargos públicos, mi-
nistros e secretários de estados e
munícipios. Também enfatiza que
o pagamento por subsídios preju-
dica professoras e professoras e que
a "nova carreira" prejudica os apo-

sentados, assim como entende não
ser correto condicionar o reajuste
salarial imediato de 10% para a
categoria à aprovação do PLC 3/
2022. "O governo quer atrelar o
reajuste salarial à aprovação do
PLC, como forma de pressionar a
todos os deputados a aprovarem o
projeto", explica.

Diante disso, reivindica, jun-
to ao presidente da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, a aprova-
ção em separado do reajuste de 10%
para o magistério, da ativa e apo-
sentados, assim como a retirada do
PLC 3/2022 e o debate sobre a car-
reira com toda a categoria. "É pre-
ciso fazer um amplo debate sobre
esse tema tão polêmico e que mexe
com a vida de todo os profissionais
do magistério paulista", diz.
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Dia Internacional da 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

No Brasil, aNo Brasil, aNo Brasil, aNo Brasil, aNo Brasil, a
água é umágua é umágua é umágua é umágua é um
bem mineralbem mineralbem mineralbem mineralbem mineral
que pertenceque pertenceque pertenceque pertenceque pertence
à uniãoà uniãoà uniãoà uniãoà união

Daniela Veras

O dia 22 de março é o dia in-
ternacional da água. Foi criado pela
ONU (Organização das Nações
Unidas) em 22/03/92, quando di-
vulgou a Declaração Universal dos
Direitos da Água. A água é um re-
curso natural que influencia dire-
tamente a economia e a saúde pú-
blica. Para entender a importância da
água para o ser humano, experimente
vivenciar uma semana sem tê-la
disponível para consumo doméstico
ou produção econômica. Há ameaça
de morte se o ser humano ficar mais
de três dias sem ingerir água.

No Brasil, a água é um bem
mineral que pertence à união, além
de ser patrimônio da humanida-
de, a qual é responsável pela sua
conservação. Para conservar a
água é importante cuidar do ciclo
da água, evitar sua poluição e a
degradação do solo. O ciclo da água
é um fenômeno ecológico envolven-
do elementos físicos, químicos e bi-
ológicos. Importante considerar
que a presença da fauna silvestre é
vital para a floresta nativa, e ecos-
sistemas florestais estão intima-
mente integrados ao ciclo da água,
produzindo água disponível para
o consumo humano.

O volume de água doce dispo-
nível para o ser humano é um re-
curso finito, ou seja, a água dispo-
nível para consumo pelo ser huma-
no tem um limite. Este limite lhe
atribui valor econômico. Atualmen-
te, estão sendo criadas leis e decre-
tos tratando do Pagamento por
Serviços Ambientais, os quais cor-
respondem ao pagamento ou in-
centivo a serviços ambientais como
retribuição, monetária ou não, às
atividades de conservação e melho-
ria dos ecossistemas e que gerem
serviços ambientais.

Pela Lei Federal 12.651 de 25/
05/2012 (Dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa), as faixas
marginais de qualquer curso
d'água natural perene e intermiten-
te, no entorno dos lagos e lagoas
naturais, no entorno dos reserva-
tórios d'água artificiais, e no en-
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Cata cacareco recolhe 55 toneladas
de materiais inservíveis em 2 meses

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

torno das nascentes e dos olhos
d'água perenes são Áreas de Pre-
servação Permanente (APP), as
quais devem ser protegidas e man-
tidas com suas coberturas vegetais
com espécies nativas.

Se for incluir a água no plane-
jamento espacial brasileiro, as fron-
teiras das florestas nativas deve-
rão ultrapassar o tamanho defini-
do pela lei de proteção da vegeta-
ção nativa, também manter áreas
de infiltração da água pluvial em
espaços urbanos e haver o manejo
do solo adequado às condições lo-
cais. Quando isso acontece, ocorre
a prestação de serviços ambientais
vinculados à "produção" de água.

Conforme a Nota Técnica nº
12/2012/GEUSA/SIP-ANA de 09/
05/2012, divulgada pela ANA
(Agência Nacional das Águas, au-
tarquia federal vinculada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Regi-
onal), a dimensão da cobertura
vegetal nativa influencia a presta-
ção dos serviços ambientais de pro-
dução hídrica: quanto maior a co-
bertura, mais serviços prestados.

Ter água superficial disponí-
vel atualmente é um privilégio,
muitos estão tendo que recorrer às
águas subterrâneas cujos estoques
são mais limitados. Cuide da água,
é vital para o presente e futuro.

Pelo Artigo 225 da Constitui-
ção Federal: "Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Pú-
blico e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações".

Daniela Veras é enge-
nheira florestal e con-
selheira no Comdema
de São Pedro

Programa evita o acúmulo de materiais/resíduos em locais
impróprios e  consequente proliferação de vetores de doenças

O Programa Cata Cacareco, da
Coordenadoria de Meio Ambiente
da Prefeitura de São Pedro, reco-
lheu aproximadamente 55 tonela-
das de materiais inservíveis
(210m³) em janeiro e fevereiro deste
ano.

O Programa Cata Cacareco
acontece na cidade por setorização.
Cada setor tem pelo menos três
bairros e no máximo 17. A coleta
dos materiais acontece com apoio
da Coordenadoria de Serviços Ur-
banos. Neste primeiro ciclo do ser-
viço, os caminhões percorreram as
ruas do município em todos os sá-
bados dos dois primeiros meses do
ano. A maior parte do material re-
colhido é de móveis antigos, sofás,
armários e guarda-roupas.

 "Os munícipes abraçaram a
campanha e depositaram móveis
antigos e bens inservíveis nas cal-
çadas, seguindo o cronograma dis-
ponibilizado com antecedência no
site da Prefeitura e nas mídias da
Coordenadoria de Meio Ambiente.
Com essa ação, foi notada a redu-
ção dos descartes irregulares de re-
síduos em estradas e terrenos, e
pudemos contar com a destinação
correta garantida pelo Ecoponto
municipal", comentou a responsá-
vel pela Divisão de Resíduos Sóli-
dos da Coordenadoria de Meio
Ambiente, Aline Lima.

De acordo com o coordena-
dor de Meio Ambiente, Rogério
Bosqueiro, o Programa Cata
Cacareco existe com o intuito de
evitar o acúmulo de materiais

Programa Cata Cacareco acontece na cidade por setorização

ou resíduos em locais imprópri-
os e a consequente proliferação
de vetores de doenças, como a
mosquito Aedes aegypti , que
provoca dengue e outras doen-
ças, uma vez que muitos desses
objetos acumulam água e trans-
formam-se em criadouros.

"A multiplicação de políticas
públicas e execução de serviços
permanentes, como o Programa
Cata Cacareco, podem colaborar
com a gestão dos resíduos sóli-

dos no município e também
contribuir com a mudança de
hábitos de toda uma população",
comentou Bosqueiro, acrescentan-
do que no segundo semestre de
2021 o Cata Cacareco operou por
18 sábados seguidos e coletou apro-
ximadamente 125 toneladas de
bens inservíveis.

PRÓXIMOS - No dia 9 de
abril tem início o novo ciclo de
coleta do Cata Cacareco, passando
pelos bairros Centro, Jardim Buri-

ty, Jardim Holliday, Jardim Ita-
querê, Jardim Serrano, Lotea-
mento Santana, Pallu, Portal
das Flores, Santa Cruz, São Be-
nedito, Vale do Sol, Vila Estela,
Vila Helena, Vila Lobos, Vila
Nova e Vila Olinda. O cronogra-
ma completo está disponível em
saopedro.sp.gov.br  e out r o s
i n f o rmes serão divulgados
nas mídias sociais  da Pre-
feitura de São Pedro e da Co-
ordenadoria de Meio Ambiente.
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Inscrições para vestibular seguem até dia 25 de abril
A Univesp (Universidade Vir-

tual do Estado de São Paulo) abre
às 10h desta terça-feira, 22 de mar-
ço, inscrições para 31.125 vagas do
Vestibular anual 2022, destinadas
a 402 polos, de 347 municípios. Se-
rão oferecidos nove cursos, com
três eixos básicos de ingresso, via
processo seletivo: Pedagogia, Le-
tras, Matemática (Eixo de Licen-
ciatura), Ciência de Dados, Tec-
nologia da Informação, Enge-
nharia de Computação (Eixo de
Computação), Engenharia de
Produção e os novos, Adminis-
tração e Tecnologia em Proces-
sos Gerenciais (Eixo de Negócios e
Produção). No polo de São Pedro
serão disponibilizadas 10 vagas por
eixo, totalizando 30 vagas.

O período de inscrições é vai
até dia 25 de abril, às 23h59, e de-
vem ser feitas exclusivamente pelo
site: vestibular.univesp.br. A re-
alização da prova objetiva e re-
dação está prevista para o dia
22 de maio, às 13h, e os locais
oficiais serão divulgados no dia 13
de maio. O início das aulas está
previsto para agosto de 2022.

A taxa de inscrição é de R$ 45.
Para participar, basta ter concluí-
do o ensino médio ou com o térmi-

no previsto até o período da matrí-
cula. O candidato deve ter bastan-
te atenção no preenchimento da fi-
cha de inscrição, cumprir todas as
etapas previstas, responder o ques-
tionário socioeconômico, indicar o
CPF e seus dados pessoais. Tam-
bém será possível, fornecer os
números de inscrição do Exame
Nacional  do Ensino Médio
(Enem), de 2019, 2020 e 2021,
para que os resultados sejam
considerados na prova objetiva
e integrados à nota final.

As pessoas inscritas no Cadas-
tro Único do Governo Federal (Ca-
dÚnico) poderão solicitar isenção
da taxa de inscrição, do dia 22 de
março até às 23h59 do dia 25 de
março. No mesmo período, também
poderá ser concedida a redução de
50% do valor da taxa de inscrição,
em conformidade com a Lei Esta-
dual nº 12.782, de 20 de dezembro
de 2007, aos candidatos que pre-
encham cumulativamente, os se-
guintes requisitos: estejam regular-
mente matriculados no ensino mé-
dio ou equivalente, no 3º semestre
da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), em curso pré-vestibular ou
em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação e

que recebam remuneração men-
sal inferior a 2 (dois) salários
mínimos ou desempregados. Os
benefícios são concedidos no site
do vestibular. No momento da ins-
crição, basta clicar em "redução de
taxa" ou "isenção".

As dúvidas referentes ao pro-
cedimento de inscrição devem ser
esclarecidas diretamente no "Fale
Conosco" do site da Vunesp, banca
realizadora do vestibular, disponí-
vel em: www.vunesp.com.br/fale-
Conosco, e encaminhar sua men-
sagem ou, ainda, entrar em conta-
to com o "Disque Vunesp", por
meio do telefone (11) 3874-6300,
em dias úteis, das 08h às 18h.

CURSOS - Os alunos do Eixo
de Computação farão a opção en-
tre os três cursos, após um ano e
meio: Bacharelado em Tecnologia
da Informação - BTI (duração de
três anos), Bacharelado em Ciên-
cia de Dados (quatro anos) e Ba-
charelado em Engenharia de Com-
putação (cinco anos). Já os ingres-
santes no eixo Licenciatura, cursa-
rão um ano de ciclo básico, com
opção de habilitação a partir do
segundo ano em Letras, Matemá-
tica e Pedagogia (todos com qua-
tro anos de duração). Os que opta-

rem pelo novo Eixo de Negócios e
Produção vão cursar um ano bási-
co e, no segundoano, farão a opção
entre Tecnologia em Processos Ge-
renciais (três anos), Bacharelado
em Administração (quatro anos) e
Bacharelado em Engenharia de
Produção (cinco anos).

Os cursos, totalmente gratui-
tos, são totalmente realizados em
Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), plataforma on-line na qual
os estudantes desenvolvem ativi-
dades acadêmicas semanais, que
incluem assistir a vídeo-aulas, aces-
sar material didático, bibliotecas
digitais e tirar dúvidas do con-
teúdo com facilitadores.Já os
polos são espaços físicos, onde
os alunos contam com infraes-
trutura (computadores, impres-
soras e acesso à internet) e rea-
lizam atividades como provas e
discussões em grupo. No local,
também podem ser solicitados
serviços de secretaria acadêmi-
ca e o esclarecimento de dúvi-
das. Todas as vídeo-aulas tam-
bém podem ser acessadas pelo ca-
nal de YouTube: https://
www.youtube.com/user/univesptv.

Saiba mais sobre os cursos em:
www.univesp.br/cursos .
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Evento recebe 420 mulheres
em atendimentos gratuitos
Profissionais da Saúde realizaram dezenas de testes rápidos
de HIV e sífilis, aferição de pressão, entre outros serviços

Entre cortes de cabelo, escova,
esmaltação de unhas e maquiagem,
aproximadamente 420 mulheres
foram atendidas no evento Sába-
do Delas, promovido pela Prefeitu-
ra de São Pedro, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade no últi-
mo sábado, 19, na praça Santa Cruz.
Profissionais da Saúde realizaram de-
zenas de testes rápidos de HIV e sífi-
lis, aferição de pressão e de glice-
mia e agendamento para exames
de mamografia e papanicolau.

Sobre o evento que faz parte
da programação do Mês da Mu-
lher, a presidente do Fundo Social,
Márcia Dente, considerou um su-
cesso. "Conseguimos alcançar nos-
so principal objetivo, que foi de aten-
der o maior número de mulheres
possível durante o período do evento.
As mulheres foram a principal atra-
ção, pois ganharam um sábado de
beleza, de cuidados, de carinho, de
empoderamento, de autoestima e
amor próprio", disse Márcia.

A pensionista Lenina da Silva,
de 64 anos, amou o corte de cabelo.
"Fiquei sabendo pelo jornal e pen-
sei que era uma grande oportuni-
dade de ganhar um novo visual.
Nós, mulheres, merecemos ganhar

esse tipo de atendimento. Estou
muito feliz e amei no novo corte".

Depois de fazerem testes de
glicemia, as amigas Valdinete Vile-
la e Denise Mariano também apro-
veitaram a oportunidade para es-
maltar as unhas. "A gente estava
passeando pela cidade e uma pes-
soa falou sobre evento e decidimos
aproveitar. Fizemos as unhas e ain-
da ganhamos um presente", disse
Denise, sobre o kit de higiene pes-
soal oferecido no evento.

A aposentada Ester de Olivei-
ra falou que não via a hora de che-
gar sábado. Depois de ganhar um
corte de cabelo da profissional Lai-
ne, ela pensou numa maquiagem.
"Parabéns para os organizadores,
a gente fica muito feliz por ter uma
oportunidade como essa, de ficar
mais bonita e cuidada", disse a mo-
radora do alto da Serra.

Além do apoio de aproxima-
damente 50 voluntários para rea-
lização do evento, que também teve
aula de zumba, apresentação de
dança e brinquedo inflável para as
crianças, o evento da Prefeitura de
São Pedro organizado pelo Fundo
Social de Solidariedade contou com
apoio de empresas parceiras. A pensionista Lenina da Silva amou o corte de cabelo da profissional Laine

As amigas Valdinete Vilela e Denise Mariano ganharam um kit de higiene
pessoal da presidente do Fundo Social, Márcia Dente

Equipe da Saúde realizou dezenas de testes rápidos de HIV e sífilis, aferi-
ção de pressão e de glicemia

Daniella Oliveira
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Adriano Vitor prestigia evento do Fundo Social
No último sábado (19), o vere-

ador Adriano Vitor prestigiou o
evento Sábado Delas, realizado pela
Prefeitura de São Pedro, por meio
do Fundo Social de Solidariedade
(FSS). O parlamentar, que fez ques-
tão de acompanhar toda progra-
mação, não poupou elogios sobre a
ação que atendeu cerca de 420
mulheres com serviços gratuitos.

"Eu tive o privilégio de ver de
perto o brilho no olhar e o sorriso
no rosto de cada mulher presente
no Sábado Delas. Eventos como
este são fundamentais e ajudam a
resgatar a autoestima dessas pes-

soas", declarou Adriano Vitor, ao
ressaltar a importância da estru-
tura oferecida e serviços oferecidos
exclusivamente às mulheres.

O vereador disse que o evento
deu uma dimensão da grande de-
manda da população que busca por
apoio social. "Esse trabalho precisa
continuar e me coloco à disposição
para ajudar no que for preciso.
Além disso, não posso deixar de
falar dos voluntários. É emocio-
nante ver tantas pessoas disponi-
bilizando seu tempo para cuidar do
próximo. Meus parabéns publica-
mente a todos os envolvidos!".

A presidente do Fundo Social,
Márcia Dente, também recebeu os
elogios do representante do Legis-
lativo. "A iniciativa da Marcinha
em realizar um evento social no mês
das mulheres foi grandioso e sin-
tetiza o espírito solidário e o afeto
que ela sempre demostrou ter pelo
povo de São Pedro", declarou.

EVENTO - Entre cortes de ca-
belo, escova, esmaltação de unhas
e maquiagem, cerca de 420 mulhe-
res foram atendidas no evento Sá-
bado Delas, promovido pelo Fun-
do Social de Solidariedade no último
sábado (19), na praça Santa Cruz. Pro-

fissionais da Saúde realizaram deze-
nas de testes rápidos de HIV e sífi-
lis, aferição de pressão e de glice-
mia e agendamento para exames
de mamografia e papanicolau.

Além do apoio de aproxima-
damente 50 voluntários, para rea-
lização do evento, que também teve
aula de zumba, apresentação de
dança e brinquedo inflável para as
crianças, o Fundo Social de São
Pedro contou com apoio do Ins-
tituto Embellezer, do Thermas
Water Park, Delícias de Luci-
nha, Consultoras Mary Kay e
Expresso Fibra Ótica.

Vereador Adriano Vitor prestigiou evento Sábado Delas, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade

Daniella Oliveira
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Vereador Sargento Artur consegue
 R$ 60 mil  para castração animal

O vereador Sargento Artur
está radiante de felicidade com a
conquista de R$ 60 mil destinados
à cidade de Águas de São Pedro
para ser utilizado no trabalho de
castração de animais. O recurso foi
obtido através de emenda parla-
mentar junto ao deputado estadu-
al Bruno Ganem.

Nesse trabalho, o vereador
Sargento Artur faz questão de agra-
decer também a parceria junto ao
vereador da cidade de São Pedro,
o veterinário Luciano Mazzonetto
"que nos ajudou a costurar essa con-
quista!". Também agradece aos veteri-

nários Ariadnie Spadoto e Fernando
Mazzonetto, "que conseguem nos
ajudar tanto sem nunca medir es-
forços pela causa animal!".

Em postagem em suas redes
sociais, o vereador Sargento Artur
também agradece a  todos os vo-
luntários da corrente do bem res-
gate animal que não medem esfor-
ços para ajudar de uma maneira
ou de outra os animais que pedem
socorro.  "É uma honra  fazer par-
te dessa equipe que a cada dia que
passa, conta com cada vez mais
voluntários empenhados em aju-
dar os animais", escreveu.

EEEEESPORTESSPORTESSPORTESSPORTESSPORTES

Coordenadoria prorroga
inscriçõespara torneios
de futsal e futebol

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Espor-
tes, prorrogou o prazo de inscri-
ções para os campeonatos de fut-
sal e futebol para crianças e jovens.
Agora, a nova data é até 20 de abril,
na sede da Coordenadoria de Es-
portes, situada na rua Victório
Longhi, próximo ao Parque Maria
Angélica.

As inscrições disponíveis são
para o 1º Campeonato de Futebol
nas categorias "Fraldinha" (nasci-
dos em 2014 e 2015) e "Dentinho"
(nascidos em 2012 e 2013). Os inte-
ressados em participar devem com-
parecer à Coordenadoria de Espor-
tes com cópia do RG ou da Certi-
dão de Nascimento, além de cópia
do comprovante de residência.

Os que desejam se inscrever
para o Campeonato de Futsal na
categoria "Dente de Leite" (nasci-
dos em 2010 e 2011) também preci-
sam levar cópia do RG ou da certi-
dão de nascimento e comprovante
de residência. Para a categoria
"Dentão" (nascidos entre 2007 e
2009) são válidas as cópias do RG
e do comprovante de residência.

TIMES - Diante da prorro-
gação da data final para as inscri-
ções, a divisão dos times de todas as
categorias dos campeonatos foi reagen-
da para acontecer no dia 30 de abril,
no Estádio Municipal Doutor Mário
dos Santos Menezes (Campo Velho).

Mais informações podem ser
obtidas na Coordenadoria de Es-
portes, pelo telefone (19)3481-9393.

custou R$ 300,90
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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.

VEÍCULOS

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 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.
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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
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Coordenadoria recebe inscrições
para cursos e oficinas artísticas
Interessados devem comparecer ao Museu Gustavo Teixeira, das 9h às 17h

Arquivo/Prefeitura de São Pedro

As aulas estão previstas para começar na primeira quinzena de abril

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Cultu-
ra, recebe inscrições, a partir desta
terça-feira, 22 de março, para cur-
sos e oficinas artísticas. As modali-
dades de cursos são teatro infan-
til, jovem e adulto, coral, viola, vio-
lão e canto. As oficinas oferecidas
são de pintura em tela, balé, pa-
tchwork, forração francesa, foto-
grafia, bordado, desenho artístico,
tear, dança de salão, dança de rua
e circense. Inscrições devem ser fei-
tas no Museu Gustavo Teixeira, das
9h às 17h. A taxa é de R$ 20, valor
que será destinado ao Fundo Mu-
nicipal de Cultura. Quem recebe
benefício do Programa Auxílio Bra-
sil (antigo Bolsa Família) é isento
da taxa de inscrição. Menores de
idade devem ser inscritos por um
adulto responsável.

As aulas estão previstas para
começar na primeira quinzena de
abril. Há limite de 12 vagas para as
aulas de balé. As demais oficinas
limitam-se a 25 pessoas. Para as
aulas de coral e de viola, violão e
canto, não há limite de participan-
tes. Apenas para as aulas de viola e

violão é necessário ter noção de ins-
trumentos de corda.

"Esses cursos e oficinas são
oportunidades de as pessoas ad-
quirirem novas habilidades ou apri-
morarem as que já possuem. Além
isso, possibilitam aos participantes
uma outra fonte de renda, já que
podem colocar os conhecimentos
em prática e, assim, realizar traba-
lhos nas áreas de estudo", comen-
tou o coordenador municipal de
Cultura, Ivan Teixeira.

PERÍODOS - Para alunos a
partir dos sete anos de idade, as
aulas de teatro infantil e jovem se-
rão às quintas-feiras, às 18h30,
com a professora Monica Cardoso.
As aulas de teatro adulto aconte-
cerão às terças-feiras, às 19h, com a
professora Carla Callado. Às segundas-
feiras serão ministradas aulas de co-
ral, com o regente Genival Silva, às
19h30, para pessoas a partir dos 16
anos. E todas as quartas-feiras, a
partir das 18h30, representantes da
Orquestra de Violeiros darão au-
las de viola, violão e canto.

De acordo com Ivan Teixei-
ra, as oficinas que não preen-

cherem o número mínimo de
vagas -15 alunos - não aconte-
cerão. Há oficinas que deman-
dam material específico, que
deverá ser adquirido por conta
do próprio aluno.

SERVIÇO  -  Inscrições
para cursos e oficinas artísticas.

A partir de 22/03, das 9h às 17h,
no Museu Gustavo Teixeira (rua
Joaquim Teixeira de Toledo,
524, Centro). Taxa de inscrição:
R$ 20. Valor isento para bene-
ficiários do Programa Auxílio
Brasil (antigo Bolsa Família).
Informações: (19) 3481-9205.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

WALLACE DA ROSA LIMA fale-
ceu dia 19/03/2022, na cidade
de Piracicaba, contava 24 anos,
filho do Sr. Wilson Junqueira de
Lima e da Sra. Tania Apareci-
da da Rosa Lima. Deixa ir-
mãos, demais fami l iares e
amigos. Sepultamento dia 20/
03/2022, às 13h00 do Velório
Memorial sala 1 para o Cemité-
rio Parque São Pedro. (Abil Gru-
po Unidas Funerais).
 
SRA. JANDYRA FURLAN MAR-
TINEZ faleceu dia 20/03/2022,
na cidade de Piracicaba, conta-
va 83 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Furlan e da Sra. Virgi-
nia Bortoli, era casada com o
Sr. Joaquim Arnaldo Martinez;
deixa os filhos: Gerson Luiz
Martinez, casado com a Sra.
Denize de Fatima Catarine Mar-
tinez e Rita de Cassia Martinez
Andrade, casada com o Sr. Fer-
nando Andrade. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos.  Sepul tamento d ia
21/03/2022 às 16h00 do Ve-
lório do Cemitério Municipal
de Charqueada, para a refe-
rida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
 
SR. AMAURY PINTO CARVALHO
faleceu dia 21/03/2022, na cida-
de de São Pedro, contava 79
anos, fi lho dos finados Sr.
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SR.PASCHOAL GALANTE faleceu
no dia 18/03 na cidade de São Pedro
aos 79 anos de idade e era casa-
do com a Sra.Maria Cristina San-
tos Galante. Era filho dos finados
Sr.Gervasio Galante e da
Sra.Elvira Truglio Galante. Deixa
os filhos: Alexandre, Gervasio e
Mauricio. Deixa netos e demais
parentes.O seu corpo será transla-
dado para a cidade de São Paulo e o
seu sepultamento dar se dia 20/03
ás 17:00 h saindo a urna mortuária
do Velório do Cemitério Araçá seguin-
do para aquela localidade onde será
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

 SRA.MARIA JOANNA CORREIA
PRUDENCIO faleceu no dia 18/03 na
cidade de São Pedro aos 84 anos de
idade.Era viúva do Sr.Mario Pruden-
cio  .Era filha dos  finados Sr.Brazilio
Correia Leite  e da Sra.Pedrina Ger-
trudes Leite .   Deixa os
filhos:Lorentino , Zilda , Neide , Maria
Aparecida ,Cristina ,Benedito e An-
derson .Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento deu se
dia 19/03  ás 16:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inumada
em jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SR.MATHEUS PESSOTE VERDI fa-
leceu no dia 18/03 na cidade de Rio
Claro aos 45 anos era casado com
Sra. Marcia Regina Dal Médico Ver-
di, filho da Sra. Clarice Pessoti Verdi
e do Sr. Romeu Antonio Verdi. Deixa
familiares e amigos.o seu corpo foi
transladado para a cidade de Char-
queada e o seu sepultamento deu
se dia 19/03 ás 17:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

MENINO: JOÃO FILIPE APARECIDO
SOARES faleceu no dia 19/03   na
cidade de São Pedro e era filho
do Sr.Alan Henrique Soares e da
Sra.Jessica Valeria Batista. O seu
sepultamento deu se dia 19/03 ás
08:00 h no Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumado em jazi-
go da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SR.JOSE CASIMIRO FILHO faleceu
no dia 18/03 na cidade de Itu aos 86
anos de idade.Era viúvo da Sra. Ra-
imunda Emilia da Conceição.Era filho
dos finados Sr.José Casimiro Alves
e da Sra.Maria Raquel de Jesus.

Deixa os filhos: Aparecido, Cicero,
Antonio , Francisca e Aparecida .Dei-
xa netos , bisnetos e demais
parentes.O seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 19/03 ás 16:30
h saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguindo para o
Cemitério da mesma localidade onde foi
inumada em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR.DOMINGOS GALANTI faleceu
no dia 20/03 na cidade de São Pedro
aos 80 anos de idade e era viúvo da
Sra.Irene Molina Galanti .Era filho dos
finados Sr.Vicente Galanti e da
Sra.Ana jacoe Galanti .Deixa os fi-
lhos :irene e Domingos.Deixa netos
e demais parentes.O seu sepulta-
mento deu se dia 20/03 ás 16:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 2 seguin-
do para o Cemitério Municipal daque-
la localidade onde foi inumado em
jazigo da família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

SRA.NADIR CORREIA VICIANO fa-
leceu  no dia 20/03 na cidade de São
Pedro aos 79 anos de idade e era
viúva do Sr.Roberto Viciano .Era filha
dos finados Sr.Santos Correia e Bene-
dita Moreira .Deixa os filhos :Carlos Ro-
berto ,Silvana Benedita ,Edson Benedito
e Gilberto Aparecido .Deixa netos ,bis-
netos e demais parentes.O seu se-
pultamento deu se dia 20/03  ás 16:30
hs saindo a urna mortuária do Veló-
rio Municipal  seguindo para o Cemi-
tério daquela localidade onde foi inu-
mada em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SRA.FRANCISCA CARDINA ARA-
NHA faleceu no dia 22/03  na cidade
de Piracicaba aos 91 anos de

idade.Era viúva do Sr.Pedro
Aranha.Era filha dos finados Sr. Fer-
nando Cardina e da Sra.Francisca
Molina Ortiz.   Deixa os filhos: Anto-
nio José Aranha casado com Eliza-
bete A,Aranha ,Roselina Aranha ca-
sada com Edmar Marins P.Batista
,Cleusa Isabel Aranha Fuentes  ca-
sada com José Fuentes ,Celso Bene-
dito Aranha casado com Leni Bontorim
,Pedro Bento Aranha casado com Maria
de Lourdes Esteves Aranha ,Luisa Ap
Aranha casada com Francisco Rodri-
gues ,Cleide Terezinha Fischer casada
com Jorge Fischer ,Adilson Manoel
Aranha casado com Nidia Aranha e
Maria Angela Aranha .Deixa netos
,bisnetos ,tataranetos e demais
parentes.O seu corpo foi translada-
do para a cidade de São Pedro e o
seu sepultamento deu se dia 22/03
ás 16:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemitério Munici-
pal daquela localidade onde foi inu-
mada em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR. ELDER LUIZ DE SANTIS fale-
ceu no dia 24/03 na cidade de Piraci-
caba, aos 59 anos de idade e era
casado com a Sra. Adriana Apareci-
da Gaiani de Santis. Era filho do fina-
do Sr. Benedito de Santis e da Sra.
Leticia Baltiere de Santis. Deixa os
filhos: Ana Julia Gaiani de Santis,
Cassiano Gaiani R. de Santis casa-
do com Lorena V. R. de Santis e El-
der Luiz Gaiani de Santis. O seu cor-
po foi transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 24/03 ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o Ce-
mitério Municipal daquela localidade
onde foi inumado em jazigo da famí-
lia .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

Amaury Pinto Carvalho e da Sra.
Ursulina Pinto Carvalho, era
casado com a Sra. Marlene Leal
Carvalho, deixa os filhos: Ivan
Celso Leal Carvalho, casado
com a Sra. Marisa Afonso Carva-
lho e Deisi Vanessa Leal Carva-
lho. Deixa irmãs, sobrinhos, netos,
demais familiares e amigos. Ceri-
monia de Cremação dia 22/03/
2022 às 10h00 do Memorial Bom
Jesus na cidade São Pedro, da
sala 01 no Crematório Unidas –
Bom Jesus na cidade de
Piracicaba. (Abil Grupo Unidas
Funerais).

SRA. MARIA MONTEBELLER
FONSECA faleceu dia 23/03/
2022, na cidade de Piracicaba,

contava 80 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Montebeller e da
Sra. Antonia Cassavarro, era vi-
úva do Sr. Joao dos Santos Fon-
seca; deixa os filhos: Valmir
Aparecido Fonseca, casado
com a Sra. Maria Aparecida de
Sousa Fonseca; Jose Francis-
co Fonseca, casado com a Sra.
Lucy Fatima Lavetia Fonseca;
Almir Paulo Fonseca, casado com
a Sra. Sandra Regina Meloto Fon-
seca e Vanira Maria Fonseca, já
falecida. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 24/03/2022
às 14h00 do Velório do Cemité-
rio Municipal de Charqueada,
para a referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
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Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

ALCIDES  DONDONI  NETO,  estado  civil  sol-
teiro, profissão motorista, nascido em São Pe-
dro, SP, no dia dezoito de maio de dois mil (18/
05/2000),  residente e domiciliado na Rua Ade-
mir Antonio Bontorim, 268,  Recanto  das  Águas,
São  Pedro, SP, filho de ERIC EDUARDO DON-
DONI e de JULIANA PALU. VANESSA  MARQUES
DA SILVA, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida  em  Piracicaba (2º
Subdistrito),SP,  no  dia  dezessete  de  fevereiro
de dois mil e três (17/02/2003), residente  e  do-
miciliada  na Avenida Batista Golinelli, 616, casa
01, Recanto  das  Águas,  São  Pedro, SP,  filha
de ANTONIO FLORENCIO DA SILVA e de KATIA
APARECIDA MARQUES MARTINS.

LUCAS  VENÂNCIO  CÂMERA,  estado civil sol-
teiro, profissão empresário, nascido  em  Itabi-
rito, MG,  no dia dois de outubro de mil novecen-
tos  e  noventa  e  um (02/10/1991), residente e
domiciliado na Avenida  dos  Lírios,  14,  quadra
79, Alpes das Águas, São Pedro, SP, filho de
LUIZ CLÁUDIO CÂMERA e de CLEONICE MO-
RAIS VE-NÂNCIO. THABYTA   GIRALDELLI   MAR-
SULO,   estado   civil  solteira,  profissão biblio-
tecária,  nascida em Piracicaba (3º
Subdistrito),SP,  no  dia  dois de maio de mil
novecentos e noventa edois  (02/05/1992), resi-
dente e domiciliada na Avenida dos Lírios, 14,
quadra  79, Alpes das Águas, São Pedro, SP,
filha de SÉRGIO MARSULO e de MARLY APARE-
CIDA GIRALDELLI MARSULO.

FERNANDO  ANTONIO  PAULA  DA MOTTA, esta-
do civil divorciado, profis-são administrador,
nascido  em  Rio de Janeiro, RJ, no dia vinte  e
um de abril de mil novecentos e cinquenta e um
(21/04/1951), residente  e domiciliado na Aveni-
da Secondo Giusepe Targher, 288, Nova São
Pedro  II, São Pedro, SP, filho de STELIO JOSÉ
MOREIRA DA MOTTA e de DELCY PAULA DA
MOTTA. MARIA  LUCIA  BELLON,  estado  civil
divorciada,  profissão  cirurgiã dentista,  nasci-
da em Lins (1º Subdistrito), SP, no  dia  seis  de
outubro  de  mil  novecentos  e  sessenta  e
quatro (06/10/1964),  residente  e  domiciliada
na  Avenida  Secondo Giusepe Targher,  288,
Nova  São Pedro II, São Pedro, SP, filha deSÉR-
GIO BELLON e de WANDA SOARES BELLON.

SAMUEL  BARBOSA DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão pedreiro, nascido em São
Pedro, SP, no dia vinte e sete de setembro de
mil  novecentos e oitenta e nove (27/09/1989),
residente e domiciliadona Rua Henrique André
dos Santos, 92, Jardim São Dimas, São Pedro,
SP, filho de VALMIR APARECIDO DOS SANTOS
e de ADRIANA BAR-BOSA. LUANA  NOGUEIRA
DOS  SANTOS, estado civil solteira, profissão
do lar, nascida  em Rio das Pedras, SP, no dia
nove de dezembro de   mil  novecentos  e  no-
venta  e  seis  (09/12/1996),  residente  e domi-
ciliada  na  Rua  Henrique André dos Santos, 92,
Jardim São Dimas, São  Pedro, SP,  filha  de
LUCIANO REIS DOS SANTOS e de CRISTINA
DE FATIMA VIANA NOGUEIRA.

DIEGO  LUIZ  GODOY  GANDIA  ROCCATO,  es-
tado civil solteiro, profissão empresário,  nasci-
do  em  Valinhos,  SP,  no  dia  quatro de novem-
bro  de mil novecentos e oitenta e sete (04/11/
1987), residente e domiciliado  na  Rua  Ademir
Antonio Bontorim, 376, Recanto das Águas,  São
Pedro,  SP,  filho de LUIZ TERCIO ROCCATO
FILHO e de MARIA CECILIA GODOY GANDIA
ROCCATO. LAIS  HILSDORF  JORGE,  estado
civil  solteira,  profissão  advogada, nascida  em
Rio  Claro, SP, no dia vinte e sete de julho de mil

novecentos   e   noventa  e  quatro  (27/07/1994),
residente  e domiciliada  na  Rua  Ademir Antonio
Bontorim, 376, Recanto das Águas, São  Pedro,
SP, filha de MARCOS JONATAN AMICI JORGE e de
RUTE EMILIA HILSDORF JORGE.

MARCELO  FINI  GALVES,  estado civil divorciado,
profissão funcionário público estadual, nascido
em Santo André (1º Subdistrito), SP,  no  dia de-
zesseis de junho de mil novecentos e setenta e
dois (16/06/1972), residente e domiciliado na Rua
Marieta de Toledo  Mendes, 479, Jardim Mariluz I,
São Pedro, SP, filho de CLEMENTE GALVES SAN-
CHES e de DIRCE FINI GALVES. VIVIANE   APA-
RECIDA   DE  MORAES,  estado  civil  solteira,
profissão secretária,  nascida em Santa Maria da
Serra, SP, no  dia  dezessete  de  outubro  de  mil
novecentos  e oitenta e dois (17/10/1982),  resi-
dente  e  domiciliada na Rua Waldemar Bragaia,
294, Residencial  São  Francisco, São Pedro, SP,
filha de AROLDO PEREIRA DE MORAES e de IVO-
NE BENEDITA DE OLIVEIRA MACHA-DO.

NILTON   SALMERON   SANTONIERO,  estado
civil  divorciado,  profissão professor  aposenta-
do,  nascido  em São Paulo (11º Subdistrito - San-
ta Cecília), SP, no dia vinte de maio de mil nove-
centos e cinquenta e seis (20/05/1956), residen-
te e domiciliado  na  Avenida Esplanada de Cristo,
195, Novo Horizonte, São Pedro, SP, filho de WAL-
TER SANTONIERO e de FLAVIA SALMERON SAN-
TONIERO. FABRIZIA  SANTOS LIMA, estado civil
solteira, profissão supervisora de criação, nasci-
da em Aracaju, SE, no dia seis de janeiro de mil
novecentos  e  oitenta e seis (06/01/1986), resi-
dente e domiciliada na Avenida  Esplanada  de
Cristo,  195,  Novo  Horizonte, São Pedro,  SP, filha
de MARCOS GONÇALVES LIMA e de MARIA APA-
RECIDA SANTOS LIMA.

FABIO  JOSÉ  SILVESTRE  SANTIAGO,  estado
civil  solteiro,  profissão empresário,  nascido  em
São Pedro, SP, no dia onze de março de  mil  no-
vecentos  e  setenta  e  quatro  (11/03/1974),  resi-
dente e domiciliado  na  Rua  Waldemar Bragaia,
49, Residencial São Francisco, São Pedro, SP,
filho de GERSON SILVESTRE SANTIAGO e de
IRMA MANFRINATO SILVESTRE. PAULA  SALETI
PIRES, estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em  São  Pedro, SP, no dia vinte e quatro de
agosto de mil novecentos  e  setenta e seis (24/
08/1976), residente e domiciliada na Rua  Walde-
mar  Bragaia,  49, Residencial São Francisco, São
Pedro, SP, filha de ALCIDES PIRES e de BENEDI-
TA INÊS BONTORIM PI-RES.

CRISTIANO  CEZAR,  estado  civil  divorciado,  pro-
fissão publicitário, nascido  em  São  Paulo (34º
Subdistrito - Cerqueira César), SP,  no  dia  vinte e
seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e
três (26/02/1973), residente e domiciliado  na Rua
João Teixeira da Frota, 330, Pallú, São Pedro, SP,
filho de CELSO CEZAR e de AUREA DA SILVA CE-
ZAR. FABIANA  APARECIDA  ZANI,  estado  civil
solteira, profissão advogada, nascida  em  São
Pedro, SP, no dia onze de outubro de mils nove-
centos e oitenta e um (11/10/1981), residente e
domiciliada na Rua João Teixeira da Frota, 330,
Pallú, São Pedro, SP, filha de JOSÉ LUIZ ZANI e
de ROSA MARIA FISCHI ZANI.

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

custou R$ 354,00

custou R$ 194,70
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Parque aquático descarta mais
de 8 toneladas de resíduos ao mês
Centro de Reciclagem próprio impacta na diminuição de resíduos gerados;
ação faz parte de responsabilidade socioambiental e de sustentabilidade

A responsabilidade socio-
ambiental e sustentável das em-
presas estão cada vez mais pre-
sentes nas ações de diminuição
no impacto da preservação do
meio ambiente. Com um Centro
de Reciclagem próprio, o parque
aquático Thermas Water Park
São Pedro (SP) recolhe mais de
8 toneladas ao mês de material
reciclável como pratos, latinhas
de refrigerantes, talheres e co-
pos descartáveis.

Todo material coletado de
resíduos passa por uma triagem
dentro do parque. Em seguida,
é embalado adequadamente
para destinação correta e apro-
veitamento de matéria-prima na
indústria conhecida como de
transformação, tudo realizado
através de máquinas exclusivas.

"Temos a responsabilidade
em cuidar do meio ambiente e
das futuras gerações. Contri-
buir para a redução do impacto
que estes materiais geram vem
de encontro com as políticas in-
ternas de sustentabilidade do
nosso parque", disse Silvia An-
drade,  sócia  fundadora do
Thermas Water Park São Pedro.

O parque possui diversas li-
xeiras de coleta seletiva e, so-
mente neste ano de 2022, já re-
colheu mais de 9 toneladas de
papelão, mais de 3 toneladas de
garrafas pets, quase 4 toneladas
de alumínio, mais de 1,5 tonela-
da de copos plásticos, e mais de
6,5 toneladas de aparas, isopor
e caixas tetrapack.

Mais Sustentabilidade -
Outra ação do parque é possuir
uma usina solar fotovoltaica.

Abrigada em uma área de
12.000 mil metros quadrados, a
usina tem capacidade para pro-
dução de 1.146.000 kW-h/ano,
o que significa 60% do consumo
próprio que o parque utiliza de
energia. Esta energia produzida
pelo Thermas Water Park seria
suficiente para abastecer 10 ca-
sas que gastam 350 kW-h/mês
por quase 30 anos, o que repre-
senta uma economia pelo tarifá-
rio atual da companhia de ener-
gia em mais de 1 milhão de reais
para estas famílias juntas.

Sobre o parque - A cerca de
180 km da capital paulista, o
Thermas Water Park São Pedro
(SP) é um dos parques aquáti-
cos mais completos do Brasil,
que traz inúmeras opções de ser-
viços para quem busca tranqui-
lidade, contato com a natureza,
recreação infantil, diversão, ale-
gria, hospedagem, e milhões de
litros de águas, inclusive quen-
tes, para aproveitar o ano todo.

Com reconhecimento interna-
cional, foi apontado entre os 10 par-
ques mais visitados da América
Latina pela Themed Entertainment
Association (TEA). É no Thermas
Water Park que está localizada a
maior Piscina de Ondas do Estado
de São Paulo, com 1.300 metros
quadrados de área construída, 2,6
milhões de litros de água e com 16
níveis de ondas.

O parque ainda conta com o
maior Parque Infantil da América
Latina. São 8.000 metros quadra-
dos divididos em área baby (com
brinquedos para crianças de até 6
anos), área infantil (para crianças
de 7 a 12 anos) e o Rio Lento para

Todo material coletado de resíduos passa por uma
triagem dentro do parque

todas as idades. Para ajudar ma-
mães e papais, a área infantil con-
ta com playground, banheiro da
família, fraldários, espaço para
amamentação, e uma área especi-
al com gazebos e atendimento vip
para as famílias que buscam mais
privacidade.

SERVIÇO - O Thermas Water
Park São Pedro fica na Rodo-
via Geraldo de Barros - SP 304
- Km 189 - Fazenda Limoeiro.
Mais informações pelo (19)
3181-2111, (19) 3481-0900 ou
www.thermas.com.br
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Obras do Programa Calçada Nova
melhoram vias do Nova São Pedro I
Programa Calçada Nova potencializa trabalhos que a Prefeitura realiza para melhoria da mobilidade

A rua Menotti Bettoni, no bairro
Nova São Pedro I, foi uma das vias a
receber calçadas nas áreas públi-
cas na quarta-feira, 23 de março.
A ação integra o Programa Calçada
Nova, criado pela Prefeitura de São
Pedro para construir ou reparar 15
mil metros quadrados de calçadas
em diversos pontos do município

Na quarta-feira foram exe-
cutados aproximadamente 120
metros de calçada. Antes, os lo-
cais receberam obras para nive-
lar a área e em seguida, o con-
creto.  A última etapa é um aca-
bamento antiderrapante.

As obras agradaram mora-
dores como o comerciante João
Luiz da Silva, que há 26 anos
mora no bairro, endereço tam-
bém de seus dois filhos. " Nosso
bairro está bem cuidado, gosto
muito de morar aqui", disse.

As obras são executadas com
recursos próprios do município e o
valor do investimento para o pro-
grama é de R$ 359,7 mil. Os bene-
fícios da obra foram destacados
pelo prefeito Thiago Silva. "Uma
calçada bem construída melhora a
qualidade de vida das crianças,
gestantes, idosos e pessoas com defi-
ciência, por isso criamos o Calçada
Nova, para deixar São Pedro cada
vez mais preparada para todos".

O bairro Colinas, no trecho
conhecido como serrinha, também
vai receber as melhorias. O traba-
lho já começou a ser executado.

O Programa Calçada Nova
potencializa trabalhos que a Pre-
feitura realiza para melhoria da
mobilidade, como nas obras de pa-
vimentação, quando também são

As obras agradaram moradores como o comerciante João Luiz da Silva, que há 26 anos mora no bairro

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

construídas as calçadas. Essas
ações ocorreram em locais como os
bairros Santana, Alpes das Águas, Ver-
tentes, Floresta Escura e Prainha.

RESPONSABILIDADE - A
construção adequada e a manutenção
em perfeito estado de conservação da
própria calçada é de responsabilidade
do proprietário do imóvel. Caso a Pre-
feitura constate irregularidades em
calçadas de imóveis particulares, o
proprietário pode ser notificado e
receber cobranças sobre reparos
feitos pelo poder público, conforme
consta na lei complementar nº 148,
de novembro de 2017.
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Sem reajuste, professores podem
deflagrar greve, diz deputada Bebel
Com a nova carreira, os professores temporários, de acordo com Bebel,
terão salário líquido de R$ 3.700,00 e o fim da progressão funcional

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) notificou o go-
vernador João Doria, na tarde des-
ta última quinta-feira, 24 de mar-
ço, que sem reajuste salarial, os
professores da rede estadual de
ensino podem deflagrar greve. A
Apeoesp, inclusive, convocou as-
sembleia da categoria para a próxi-
ma terça-feira, 29 de março, às 14
horas, em frente à Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, justamente
para debater esta possibilidade e
também para pressionar os depu-
tados da base governista para que
desmembrem o PLC 03/2022, que
tramita naquela Casa, garantindo
reajuste salarial aos professores e
retirando a proposta da chamada
"nova carreira" da pauta de dis-
cussão. "É importante que tenha-
mos uma grande assembleia. Para
isso, todos devem dar sua contri-
buição, paralisando as atividades
e participando desta importante
assembleia", diz Bebel.

Para isso, a presidenta da
Apeoesp continua mobilizando os
professores contra a nova carreira
e por reajuste salarial de 33,24%, o
que assegura o cumprimento do
piso nacional do magistério no Es-
tado de São Paulo. Foi com este
objetivo que na tarde desta quinta-
feira, 24 de março, esteve na EE.
Sud Mennucci, localizada no Bair-
ro Alto, em Piracicaba, dialogando
com um grupo de professores. "Fo-
mos a única categoria de servi-
dores estaduais que não tivemos
qualquer reajuste,  enquanto

que os demais tiveram de 10% a
20%. Isso não é justo", disse.

A Professora Bebel destacou
que para os professores, o gover-
no, conforme consta no PLC 03/
2022, quer atrelar o reajuste de 10%
à criação da nova carreira, que, na
realidade, é o desmonte da nossa
carreira, "porque perderemos quin-
quênios, sexta-parte e outros direi-
tos. Além disso, passaremos a tra-

balhar mais 14 horas semanais
dentro das escolas, sem aumento
salarial correspondente. Já o sub-
sidio inicial de R$ 5 mil será cor-
roído pelo aumento dos descon-
tos, com o professor, na práti-
ca, recebendo pouco mais de R$
3.700,00, além do que o tempo
de serviço e experiência não se-
rão fatores evolutivos e os pro-
fessores levarão 28 anos para

chegar à 11ª referência, no to-
tal de 15, fazendo provinhas e
avaliações subjetivas. Já os pro-
fessores temporários (categoria
O) serão enquadrados compul-
soriamente na referência 1 quan-
do da renovação de seus contratos
e ficarão estagnados, sem evolução
e sem carreira, recebendo no máxi-
mo pouco mais de R$ 3.700,00 e
trabalhando mais", destaca.

A deputada Professora Bebel esteve na escola Sud Mennucci, dialogando e mobi-
lizando professores por reajuste salarial

LLLLLETRASETRASETRASETRASETRAS

Inscrições para concurso
de contos vão até dia 12/5

Com o objetivo de homenage-
ar e preservar a memória de Maria
de Lourdes Teixeira, escritora são-
pedrense e primeira mulher a ser
eleita para uma Academia de Le-
tras no Brasil, a Prefeitura de São
Pedro vai realizar o 1º Concurso
de Contos. As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pelo email
concursomariadelourdesteixeira@gmail.com
até o dia 12 de maio. O concurso foi
dividido em três categorias: 12 a 14
anos completos na data final de inscri-
ção; 15 a 17 anos completos na data
final de inscrição e 18 anos com-
pletos na data final de inscrição.

Os trabalhos inscritos devem
ser inéditos, podem abordar temas
de livre escolha do participante e
apresentados sob qualquer estilo.
O regulamento veda a inscrição de
trabalhos com mais de um autor.

Os vencedores escolhidos por
uma comissão julgadora receberão

prêmios em dinheiro:  R$ 500 para
o primeiro lugar; R$ 300 para o
segundo e R$ 200 para o terceiro.
Todos os trabalhos vencedores se-
rão publicados em livro online.

O regulamento completo pode
ser acessado em  https://
www.saopedro.sp.gov.br/regula-
mento-concurso-de-contos-pdf e a
ficha de inscrição em https://
www.saopedro.sp.gov.br/ficha-de-
inscricao-docx

HISTÓRIA - Maria de Lour-
des Rezende Teixeira nasceu em
São Pedro, em 23 de março de 1907.
Em 25 de junho de 1969 tomou
posse na Academia Paulista de Le-
tras, tornando-se a primeira mulher a
ser eleita para uma Academia de Le-
tras no Brasil.  A são-pedrense dedi-
cou-se a várias atividades literárias. Foi
tradutora, romancista, ensaísta,
poetisa, contista, biógrafa, confe-
rencista e memorialista.
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São Pedro volta a sediar
Copa de Vôlei Adaptado

 Aproximadamente 400 atle-
tas do vôlei adaptado - esporte cri-
ado com o objetivo de desenvolver
o aspecto cognitivo, fisiológico e
social dos jogadores com 50 anos
ou mais - vão participar das ativi-
dades da 11ª edição da Copa Ami-
gos do Vôlei Adaptado, no dia 26
de março, a partir das 8h, no Gi-
násio Municipal Antonio Carlos Si-
loto Filho, o Bordadão.

"São representantes de 14 mu-
nicípios, que formam 38 equipes. A
competição está de volta a São Pedro,
cidade com histórico importante no
vôlei adaptado", conta a organizado-
ra do evento e técnica das equipes
de São Pedro, Janaina Martins.

A disputa envolve equipes
masculina e feminina nas catego-
rias 50, 58 e 68 anos. Os jogos se-
rão realizados mensalmente, até
novembro. As finais estão agenda-
das para os dias 26 e 27 de novem-
bro, também em São Pedro.  As
equipes participantes são de Ara-

ras, Areiópolis, Americana, Bauru,
Campinas, Itapira, Limeira, Mogi
Guaçu, Rafard, Tatuí, Salto, Praia
Grande, e Lençóis Paulista, além
de São Pedro.

TURISMO - Além de estimu-
lar a prática de esportes, o evento,
por envolver grande número de
pessoas, é visto como fomento ao
turismo. "Há grande movimenta-
ção na cidade, nos restaurantes e
outros setores do comércio", desta-
ca Janaina, que informa também
que os moradores de São Pedro inte-
ressados em participar das equipes
podem participar os treinos que
acontecem todas às terças e sex-
tas-feiras, às 14h30, no Bordadão.

A solenidade de abertura está
marcada para às 8h e logo em se-
guida serão iniciadas as competi-
ções em três locais: no Bordadão,
na ADRS e na quadra da Emeb
Ondina Mendes Parreira. Mais in-
formações pelo telefone 3481-9393,
que também é WhatsApp.

Equipe Feminina 60

Equipe Masculina de São Pedro
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Muro do São Pedrão vira galeria
a céu aberto com artes de grafite
Desenhos foram feitos exclusivamente por mulheres no último domingo

O muro do Estádio Ferrúcio
Feltrin, o São Pedrão, ganhou no-
vas cores e agora é uma galeria de
arte a céu aberto. Essa transfor-
mação aconteceu no último domin-
go, 20 de março, quando integran-
tes do grupo FurtaCor, uma inicia-
tiva do coletivo Caravana, forma-
do por mulheres artistas, desenha-
ram cerca de 20 imagens utilizan-
do a técnica do grafite. A iniciativa
integrou a programação especial
Mês da Mulher, que consiste em
diversas atividades gratuitas dire-
cionadas ao público feminino pro-
movidas pela Prefeitura de São Pe-
dro em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher.

Os desenhos grafitados fazem
alusão às mulheres, com represen-
tações de figuras femininas em
cima de bicicletas, no skate, em meio
à natureza, com árvores, rios, flo-
res, borboletas, céu, entre outras
imagens de variadas cores.

Criado em agosto de 2020, o
grupo FurtaCor iniciou os traba-
lhos com grafite na parede ao lado
do varejão Mário Dedini, em Pira-
cicaba. Na época, eram sete mulheres.
Hoje, são 39 integrantes, que já leva-
ram cor a mais de oito muros.

"Nosso grupo é formado por
mulheres autônomas, mães, estu-
dantes, professoras e guerreiras,
que encontram nos muros a chan-
ce de deixar não só parte de sua
identidade, mas, também, alcançar
um diálogo com o público urbano.
Pensamos o espaço e como preen-

Os desenhos grafitados fazem alusão às mulheres, com representações de figuras femininas

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

chê-lo de amor", comentou a artis-
ta visual e produtora cultural Giu-
lia, a aminaflor. De acordo com o
prefeito Thiago Silva, o muro do
São Pedrão compõe agora a lista de
atrações instagramáveis de São Pedro.
"Nossa estância turística está reple-
ta de lugares que encantam os
olhos. Já temos a escadaria do
Parque do Cristo e os letreiros
com o nome da cidade, tanto na

entrada do município quanto na
Praça Gustavo Teixeira. Agora,
o muro do São Pedrão passa a
integrar a lista, com desenhos
coloridos e que também provo-
cam reflexões sobre a nossa socie-
dade", disse o chefe do Executivo.

Outro espaço da cidade que
também recebeu artes de grafite foi
o Centro de Educação Ambiental,
no Parque Ecológico Ernesto Balti-

eri. A previsão é que o espaço seja
inaugurado em abril.

MAIS - Também como parte
da programação especial Mês da
Mulher, a Prefeitura de São Pedro
realizada no próximo domingo (27/
03), a Pedalada Delas, passeio ci-
clístico urbano pelas ruas da cida-
de. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas em: https://
forms.gle/fvey1xHT8ob8koAJ8.
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Praça tem apresentação musical em homenagem às mulheres
O coreto da Praça Gustavo

Teixeira será palco neste sábado,
26 de março, para o show gratuito
Elas Cantam e Encantam, às
20h30. O evento ocorre em alusão
do Dia Internacional da Mulher,
como parte da programação espe-
cial Mês da Mulher, criada pela
Prefeitura de São Pedro, com di-
versas ações em diferentes espaços
do município, até o fim de março,
voltada para o público feminino.

A apresentação é feita por um
grupo formado exclusivamente por
mulheres. São elas: Ana Sca, Ghi
Oliveira, Marri Ortega, Nat Grego-
lim, Pá Moreno e Zuleyde Oliveira.

No repertório constam 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.

De acordo com a cantora
Nat Gregolim, as obras selecio-
nadas para o show representam
a identidade das integrantes do
grupo. "Cada uma de nós tem
suas referências e identidade
musical e a escolha do repertó-
rio foi pensando em manter
essa identidade e também tra-
zer, dentro dessa proposta, can-
ções que falam de mulheres e

para mulheres, conectando, de
alguma forma, com a nossa his-
tória", comentou. Segundo o co-
ordenador municipal de Cultu-
ra, Ivan Teixeira, o show Elas
Cantam e Encantam foi pensado
para evidenciar o quanto as mu-
lheres 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 pró-
prio espaço e com certeza farão
um show em que isso será visí-
vel na voz e na performance, re-
presentando todas as mulheres
da nossa cidade", disse.

Como acompanhamento mu-
sical, quem sobe ao palco é a banda
Aria, formada por Ceceu (guitar-
ra), Mauricio (bateria) e Ailton (bai-
xo). MAIS - Ainda neste mês, a
programação especial planejada
pela prefeitura em homenagem às
mulheres tem passeio ciclístico, pa-
lestras, teatro e serviços de saúde.
O cronograma completo está dis-
ponível no site da prefeitura
www.saopedro.sp.gov.br.

SERVIÇO - Show Elas Can-
tam e Encantam. Sábado (26/03),
às 20h30, no coreto da Praça Gus-
tavo Teixeira. Evento gratuito. In-
formações: (19) 3481-9205.
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Falta de respeito e ingratidão do prefeito de
Águas com a deputada Professora Bebel

Nelinho Noronha

Acho inadmissível o que
ocorreu na cidade de Águas
de São Pedro no último dia
18, e entendo que, como ve-
reador devo tornar público o
tratamento indigno com a deputada
estadual Professora Bebel. Presidenta
da Apeoesp, o maior sindicato de pro-
fessores da América Latina, a de-
putada Professora Bebel trabalha
e luta incansavelmente pela valori-
zação do magistério e pela melho-
ria permanente da escola pública.

Foi com este objetivo que esta-
beleceu com agenda aproveitar a
vinda do secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, à Águas
de São Pedro, para entregar uma
pauta de reivindicações dos profes-
sores e, quem sabe, abrir diálogo
com o governo estadual, que ao
longo destes pouco mais de três
anos de mandato se recusa a nego-
ciar com a Apeoesp e insiste em atin-
gir os professores e a retirar direi-
tos dos aposentados e pensionistas
do Estado de São Paulo.

Como a agenda do secretário
estabelecia encontro com diretores
de escolas de toda região no centro
de convenções de Águas de São
Pedro, logo pela manhã, a partir
das 8 horas, para lá se dirigiu a
deputada Professora Bebel e diver-
sos dirigentes da Apeoesp, inclusi-
ve pais de alunos que apoiam o tra-
balho da Apeoesp.  Pouco tempo
depois apareceram também o pre-
feito da cidade de Águas de São
Pedro, João Victor Barbosa, assim
como outras autoridades, entre elas
o deputado estadual Roberto Mo-
rais, do seu partido, o Cidadania,
para também participarem da re-

cepção ao secretário.  Estava
confirmado que o secretário
primeiramente participaria
deste evento.

No entanto, depois de
um certo tempo de espera,
essas autoridades deixaram

o local, sem falar nada a ninguém,
poderia se dizer que saíram de fini-
nho, enquanto que os demais dire-
tores de escolas e a própria deputa-
da Bebel permaneceram no recin-
to, com diversos participantes re-
clamando em voz alta a demora da
chegada do secretário da Educa-
ção, Rossieli Soares. Diante desta
situação, integrantes da Secretaria
Estadual da Educação iniciaram a
abertura do evento, com o intuito
de se ganhar tempo. A Professora
Bebel, querendo também falar com
os participantes, pediu a palavra e
falou das lutas que têm travado na
Assembleia Legislativa, entre elas
contra os ataques ao magistério e
especialmente à nova carreira, que
irá destruir a carreira dos profes-
sores do Estado de São Paulo, sen-
do aplaudidíssima pela maioria.

Acabada a sua fala, sabendo
que o secretário estadual da Edu-
cação, na tentativa de fugir do en-
contro com a presidenta da Apeo-
esp, se dirigiu primeiro para a EE
Ângelo Franzin, onde também es-
tava previsto encontro com alunos
de grêmio estudantis das escolas
da região, já numa pré-campanha
de Rossieli Soares, que deixa a pas-
ta no próximo dia dois de abril, para
ser candidato a deputado federal.

Sabendo do paradeiro do se-
cretário-candidato, Bebel, acompa-
nhada de dirigentes da Apeoesp e
de diversos pais de alunos, foi para
a EE Ângelo Franzin. No entanto,

como forma de impedir  a entrada
da Professora Bebel no recinto, a
escola foi trancada, mas acabou
sendo aberta depois de uma certa
insistência, assim como se tentou tran-
car o portão de acesso ao ginásio aon-
de acontecia o encontro com a partici-
pação de alguns educadores, alunos,
que ao invés de estarem em sala de
aula, já que era dia letivo normal,  e
algumas autoridades, entre elas o pre-
feito de Águas de São Pedro, João Vic-
tor Barboza, e o deputado Roberto
Morais, que continuaram participan-
do da atividade política, como nada
estivesse acontecendo. Uma atitude
que só tem que ser rechaçada, uma
vez que a Professora Bebel é depu-
tada e a parlamentar que mais des-
tinou até agora nesse atual man-
dato recursos para a cidade de
Águas de São Pedro, tanto através
de emendas do seu mandato como
de deputados do seu partido.

Portanto, o gesto do prefeito
João Victor é de total falta de res-
peito e de ingratidão com a depu-
tada Professora Bebel e, pode ser
dizer, com os professores, que ela
defende arduamente como presi-
denta da Apeoesp. No entanto, esta
atitude do prefeito nada me sur-
preende, uma vez que a  maior di-
ferença entre o estadista e o fascis-
ta  é que o primeiro governa para
todos e os fascistas para os seus.

Nelinho Noronha, vereador
por Águas de São Pedro.
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Águas terá projeto
amplo sobre
observação de aves
Tônica do encontro resumiu-se a ações que visam
aquecer ainda mais este expoente do turismo

Prefeito João Victor Barboza (Cidadania) com representantes do Grupo de Observação de Aves

Um dos setores que mais cres-
ce dentro do turismo, o birdwa-
tching (observação de aves) ganha
cada vez mais espaço em Águas de
São Pedro. Nesta semana, o prefei-
to João Victor Barboza (Cidadania)
recebeu em seu gabinete dois re-
presentantes do Grupo de Obser-
vação de Aves: o artista plástico
Sérgio Esteves e o empresário Sa-
mário Rodrigues Menezes.

A tônica do encontro resumiu-
se a ações que visam aquecer ainda
mais este expoente do turismo. Um
projeto mais amplo foi levado ao
Executivo para que novas medidas
adotadas em parceria com a inicia-
tiva privada possam ser executa-
das no município.

A reunião contou ainda
com a presença do vereador
Valter Ferreira. Um dos pon-
tos-chaves do encontro foi de-
bater a colocação de placas si-
nalizando as espécies que habi-
tam Águas de São Pedro e am-
pliar cada vez mais o número
de pessoas que vêm à estância
com a finalidade de observar os
pássaros. "O avistamento de
pássaros é um mercado promis-
sor e que já se tornou realidade
aqui em Águas de São Pedro.
Temos total interesse em atrair
mais investimentos e fomentar
este setor. Vejo um potencial
enorme em uma cidade que res-
pira cuidado com o meio ambi-

ente e zela pelos animais", disse
o prefeito João Victor.

O vereador Valter Ferreira
também apontou outra iniciativa
interessante para a cidade. "Que-
remos fazer um concurso de fotos
das aves registradas em Águas de
São Pedro. Temos de levar isso adi-
ante, acredito que será um suces-
so", concluiu.

Os representantes do grupo de
Águas ficaram de retornar para
uma nova reunião com um projeto
mais amplo, já contemplando a
viabilidade da instalação das
placas em pontos específicos. A
prefeitura também irá oferecer
uma contrapartida para que o
projeto cresça ainda mais.

NATAÇÃO - A atleta águapedrense Kazuko Funayama
Freire, de 93 anos, ficou com a primeira colocação na
categoria 90+ do 12º Troféu Clube de Campo de Piraci-
caba, competição de natação realizada no Clube de Cam-
po de Piracicaba. Kazuko, que disputou a prova dos 25
metros livres, fechou com o tempo de 1'03"95'' e estabe-
leceu novo recorde. A marca anterior era dela mesma:
1'06"95". O evento teve apoio da União da Natação Mas-
ter do Interior (UNAMI).
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Grupo
"Das Águas"
promove
ações em
prol das
mulheres

No último dia 18 de março, em
comemoração ao Mês da Mulher,
o grupo do SCFV (Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos) "Das Águas", por
meio do CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência Social) de
Águas de São Pedro contou com a
parceria da cabeleireira e maquia-
dora Rita Tamarozi.

Dando sequência ao tema tra-
balhado em encontro anterior com
as técnicas do CRAS sobre autoes-
tima, as participantes aprenderam
sobre técnicas de auto maquiagem
e receberam como lembrança do
encontro um kit contendo um ba-
tom, um lápis de olho e uma men-
sagem de incentivo à autovaloriza-
ção e ao autocuidado.

O grupo "Das Águas" faz par-
te do Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos e é um tra-
balho oferecido pelo CRAS que con-
ta com a participação de munícipes
que possuem CadUnico e estão em
vulnerabilidade social com idade
entre 30 e 59 anos com o objetivo
de fortalecer os vínculos familiares
e comunitários, estimulando-os na
construção e reconstrução de suas
histórias e vivências individuais e
coletivas. Fica aberto o convite para
pessoas em outras faixas etárias a
participar do grupo de SCFV. Mais
informações: (19) 3482-2650 ou
pelo whatsapp 99955-1296.

As participantes
aprenderam sobre técnicas
de auto maquiagem
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Prefeito diz que deputada e vereador
mentem sobre "perda de recursos"
De acordo com o chefe do Executivo, a emenda da parlamentar sequer foi liberada pelo governo estadual

O prefeito de Águas de São
Pedro, João Victor Barboza (Cida-
dania), lamentou as declarações
inverídicas da deputada estadual
Professora Bebel (PT) e o seu ir-
mão, o vereador Nelinho Noronha
(PT), a veículos de comunicação da
região. Os dois afirmaram, equivo-
cadamente, que a estância teria
perdido a destinação de uma ver-
ba no valor de R$ 100 mil que seria
utilizada para infraestrutura.

De acordo com o chefe do Exe-
cutivo, a emenda da parlamentar
sequer foi liberada pelo governo
estadual. "Estamos falando de
uma verba que ela tentou liberar
em 2019, quando eu sequer era pre-
feito, mas que o governo estadual
nem autorizou. É fácil vir agora,

sem provas, dizer que a culpa é da
prefeitura. Fica cada vez mais claro
de que a deputada tenta imputar a
outrem a sua própria incompetên-
cia", disse João Victor.

E-mails enviados no começo
do ano passado comprovam que a
prefeitura entrou em contato pedin-
do informações e não houve ne-
nhum avanço. Tampouco, sequer,
chegou próximo de abrir processo
para assinatura de convênio. Vale
ressaltar que, no mesmo ano, hou-
ve o anúncio de contingenciamen-
to de liberação de recursos por con-
ta da pandemia pelo próprio gover-
no estadual.

Em resposta à prefeitura, a Se-
cretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Regional, responsável pela

liberação dos recursos, disse: "Por
tratar-se de demanda que fazia
parte do orçamento 2020 estamos
aguardando orientações superio-
res quanto ao prosseguimento".

Dessa forma, o chefe do
Executivo águapedrense la-
mentou a postura da deputa-
da, que recentemente protago-
nizou um episódio de arromba-
mento de porta na escola esta-
dual  ngelo Franzin. Neste mes-
mo momento, estava no local
para uma visita técnica, bate-
papo com alunos e professores
o secretário estadual de Edu-
cação, Rossieli Soares, oportu-
nidade em que também anun-
ciou investimentos para a área
da educação de Águas. Segun-

do João Victor, não há mais es-
paço para ações 'politiqueiras'
que possam vir a prejudicar a
estância, muito menos demons-
trações de desrespeito.

"É um fato lamentável e que
foi muito condenado por pais, pro-
fessores, alunos e moradores de
Águas de São Pedro. Uma deputa-
da que se diz engajada com a edu-
cação jamais poderia ter tal atitu-
de. E mais: em um encontro em
que o Rossieli anunciou a liberação
de R$ 3,2 milhões para a creche-
escola de Águas de São Pedro com
a articulação do deputado Roberto
Morais e do vice-governador Ro-
drigo Garcia. Talvez isso explique
tamanha revolta da parlamentar",
concluiu João Victor. João Victor (Cidadania) lamentou as declarações inverídicas
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Atletas da natação de Águas
se destacam em competição

Atletas da equipe de natação
de Águas de São Pedro se destaca-
ram em prova realizada no último
sábado, no Patrimônio, na cidade
de Brotas. O grupo conta com o
apoio da prefeitura.

A Trirex Maratona Aquática
contou com atletas de toda a re-
gião e Águas de São Pedro, mais
uma vez, teve lugar de destaque no
pódio. Na categoria máster 1, o pri-

meiro lugar foi para Mário César.
No máster G, Vadinho Verren-

gia também alcançou a primeira
colocação. Rafael Prota obteve o
quarto lugar na categoria E - todos
eles disputaram a prova dos 3.000
metros. Já Gilberto Ragonha ficou
em 2º na categoria máster H (pro-
va de 750 metros) e George Psillakis
foi segundo lugar na categoria mas-
ter G de 3000 metros.
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Saúde de Águas realiza
90 exames de ultrassom

Somente nesta segunda-
feira  (21) ,  a  Secretaria  de
Saúde de Águas de São Pedro
contabilizou 90 exames de
ultrassom. A data marcou o
início de um mutirão que tem
por finalidade acabar com a
fila de espera na cidade.

Haverá uma nova iniciati-
va como esta ainda no mês de
marco. Os pacientes estão sen-

do separados por categorias.
Vale ressaltar que a Unidade
Básica de Saúde (UBS) vai en-
trar em contato com o paciente
para agendar o exame.

"Um verdadeiro sucesso.
A previsão é que já neste mês
de abril  consigamos zerar a
demanda reprimida", disse o
prefeito João Victor Barboza
(Cidadania).
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Águas recebe recurso para
custear área da saúde

O município de Águas de São Pe-
dro recebeu mais um importante re-
curso para custear a área da saúde.
Desta vez, a estância foi informada da
liberação de R$ 50 mil viabilizados pelo
deputado federal Ricardo Izar (PP). O
dinheiro, enviado ao Fundo Munici-
pal de Saúde, já está depositado em
conta. Ele será utilizado para ban-
car serviços de assistência hospita-
lar e ambulatorial para o cumpri-

mento das metas de 2022 no setor.
"Agradecemos ao deputado Ricar-
do Izar que sempre esteve atento às
demandas de Águas de São Pedro.
Para mantermos um atendimento de
qualidade aos munícipes é imprescin-
dível que estejamos alinhados e que os
parlamentares da região nos apoi-
em. Certamente quem ganha com
isso é o cidadão", completou o prefeito
João Victor Barboza (Cidadania).


