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A SECRETARIA DE SAÚDE DE ÁGUAS VAI
INICIAR JÁ NESTE MÊS DE MARÇO UM MUTIRÃO
PARA ATENDIMENTOS COM ULTRASSOM
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Prefeitura concede 12% de
reajuste ao funcionalismo

Recomposição inflacionária de
12% é referente ao período de
abril de 2019 até dezembro de

2021, aplicando-se, inclusive, ao
salário do mês de fevereiro de 2022

O funcionalismo público de
São Pedro terá 12% de recomposi-
ção inflacionária e aumento de mais
de 65% no vale-alimentação, o que
corresponde a R$ 500 de benefí-
cio. A proposta do prefeito Thiago
Silva foi aprovada pelo Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de
Piracicaba e Região e pela Câmara
de Vereadores.  Além disso, a bol-
sa-auxílio dos estagiários da
prefeitura passou de R$ 500

Proposta do prefeito foi aprovada pelo Sindicato Municipais e pela Câmara

para R$ 700. A recomposição
inflacionária de 12% é referente
ao período de abril de 2019 até
dezembro de 2021, aplicando-se,
inclusive, ao salário do mês de
fevereiro de 2022 e pagamento
em março do ano corrente. Com
o reajuste, os servidores que
recebem o salário-mínimo,
que atualmente está em R$
1.212, passam a ser remune-
rados com R$ 1.357,44. A3

Plantão do
Refis será neste
sábado, dia 5

Uma oportunidade para 
quem quer parcelar débitos com a 
Prefeitura de São Pedro, acontece 
neste sábado, 5, o Plantão do Refis 
(Programa de Recuperação Fiscal). 
O atendimento é das 8h às 12h, no 
setor de Tributação, de forma presen-
cial, seguindo todos os protocolos sa-
nitários recomendados pela OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) para 
conter o avanço da Covid-19. A8

UBS Santo
Antonio terá
vacinação
antirrábica
A Prefeitura de São Pedro realiza 
no próximo dia 12 de março, na 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
Santo Antonio, no alto da serra, 
mais uma vacinação antirrábi-
ca. As doses da vacina contra a 
raiva em cães e gatos são para 
animais a partir dos 3 meses de 
vida. A aplicação acontece das 
8h às 14h, gratuitamente. A9

ATRATIVO MAIS PROCURADO
O parque aquático Thermas Water Pak, um dos mais completos 
do Brasil, é um dos atrativos mais procurados na cidade. A cerca 
de 180 km da capital paulista, o Thermas Water Park foi apontado 
pela Themed Entertainment Association (TEA), entre os 10 mais 
visitados da América Latina. É nele também que se encontra a 
maior piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior par-
que infantil da América Latina. Além do parque aquático, que ofe-
rece opções de lazer para qualquer idade, ainda é possível tomar 
um belo café da manhã no pé da serra, ou no alto dela. A13
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Escola não é um espaço de produção de mercadorias

E o gigante decolou
Não, não seNão, não seNão, não seNão, não seNão, não se
tratava de umatratava de umatratava de umatratava de umatratava de uma
mera frase demera frase demera frase demera frase demera frase de
efeito ou deefeito ou deefeito ou deefeito ou deefeito ou de
cunho eleitoreirocunho eleitoreirocunho eleitoreirocunho eleitoreirocunho eleitoreiro

Dorgival
Henrique

A Escola é antes de
tudo um espaço público
voltado à produção do co-
nhecimento, ao exercício da
liberdade e da cidadania.
Como tal não pode ser ge-
rida por princípios de gestão que
cultuam a eficiência utilitarista
e a racionalidade instrumental,
próprios das organizações de
trabalho industriais que produ-
zem bens de consumo em mas-
sa ou em grande escala.

Este é o debate, a partir da ini-
ciativa do Governo Bolsonaro de
implantar as chamadas escolas cí-
vico militares, que tentam impor
um modelo baseado na disciplina
produtivista, transformando edu-
candos em peças a serem molda-
das e educadores em "gestores" em
busca de resultados.

Vale observar que as orga-
nizações industriais, que reali-
zaram o processo de produção
em grande escala, assumiram os
princípios dos engenheiros que
inauguraram o movimento au-
todenominado de Administra-
ção Científica e conseguiram
êxito com a criação do homem-
máquina e a gestão fundamen-
tada em princípios da organi-
zação militar.

Esse sistema de fabricação,
também conhecido como fordis-
mo, foi substituído a partir da

Pedro Aguiar

Em sua campanha à
Prefeitura de São Pedro
em 2012 e no início de seu
governo, uma expressão
marcava regularmente as
palavras de Helinho Za-
natta: "São Pedro é um
gigante adormecido".

Não, não se tratava de uma
mera frase de efeito ou de cunho
eleitoreiro. Ele, realmente, sabia o
que estava dizendo após refletir e
racionalmente analisar com cuida-
do cada questão que envolvia o nosso
município de então, o que lhe permitiu
antever o potencial de excepcional
crescimento para São Pedro ao
lado de uma melhoria de qualida-
de de vida para nossa gente.

Ah, poderiam até dizer alguns
que, à época em que cunhou a ex-
pressão acima referida, muitas pes-
soas conseguiam apontar os pro-
blemas vividos por São Pedro e que
travavam o seu desenvolvimento.

E é essencialmente nesses as-
pectos que o líder faz a diferença,
seja à frente de uma empresa ou

década de 70 do sécu-
lo passado pelo toyotis-
mo, sistema de acumu-
lação flexível que elimi-
na o desperdício, esto-
ques e prima pela qua-
l idade do produto.
Tanto o fordismo
quanto o toyotismo e

até mesmo o escravismo estão
presentes nos dias atuais, mas es-
ses modelos de organizações de tra-
balho não devem ser transplanta-
dos para a escola, onde a produção
de conhecimento e liberdade crí-
tica são fundamentais, seja para
aprendizagem ou para constru-
ção da cidadania.

Se os princípios administra-
tivos da Organização Militar, tais
como: unidade de comando, uni-
dade de direção, disciplina, ordem,
obediência entre outros foram es-
senciais para organizar a produ-
ção industrial de mercadorias, os
mesmos não são adequados
para garantir um processo de
aprendizagem que tenha como
meta a formação de pessoas au-
tônomas e críticas.

Ressalte-se que a educação
no Brasil é regulada pela Cons-
tituição Federal e pela LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional), que estabelece:

Art. 14. Os sistemas de ensino
definirão as normas de gestão de-
mocrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os

seguintes princípios:
I - participação dos profissio-

nais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;

II - participação das comuni-
dades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.

O projeto das escolas cívico-
militares, instituídas pelo Decreto
10.004, de 04 de setembro de 2019,
materializa o desejo de Bolsonaro
que pregou, em sua campanha, a
ilusão de uma escola sem partido,
sem a discussão da sexualidade.

A lógica de construção de Pro-
jetos Políticos Pedagógicos, neces-
sários à gestão das Escolas, é a ló-
gica da participação democrática,
enquanto a lógica da gestão mili-
tar é da padronização de processos
de trabalho e da obediência ao su-
perior hierárquico.

Como conviver projetos po-
líticos pedagógicos com gestão
da unidade de comando e da
obediência, sem discussões, sem
manifestações de discordânci-
as, do exercício crítico e da plu-
ralidade metodológica?

Com racionalidades diferenci-
adas, a lógica instrumental e hie-
rárquica da gestão militar tende a
burocratizar a dimensão dos pro-
jetos políticos pedagógicos. A ad-
ministração militar tende a culti-
var a burocracia, não admitir os
conflitos e puni-los por considera-
los disfuncionais.

Em oposição à gestão militar,
temos que avançar no paradigma
da administração participativa,
com a mediação democrática, vi-
sando à convergência da liberdade
e equidade, orientando a constru-
ção de um futuro que assegure
qualidade de vida aos ecossistemas.

Somente a vivência democrá-
tica, nos diferentes espaços sociais,
conseguirá levar à democratização
da sociedade e essa democracia se
consolida como prática social coti-
diana, criando novas oportunida-
des e inovações.

A Administração Escolar Par-
ticipativa realizada por profissionais
da educação é necessária para afe-
tar o poder de decisão e desmistifi-
car a hipocrisia que vivemos e as-
sistimos nos dias atuais.

O espaço escolar não é um
espaço de produção de merca-
dorias, mas de emancipação do
pesadelo que vivemos.

Dorgival Henrique, dire-
tor-presidente do Ipedd
- Instituto Piracicabano
de Estudos e Defesa da
Democracia.

conglomerado empresa-
rial ou de um grupo reli-
gioso ou na comunidade
ou na administração pú-
blica.

Ele, o líder, não so-
mente aponta, mas diag-
nostica tais problemas
diante da possibilidade
de suas resoluções; ele

não escuta simplesmente, mas ouve
as pessoas e até comentários espar-
sos e opiniões desvairadas poderão
ser filtrados quanto às suas vera-
cidades; ele não vê, ele enxerga um
cenário futuro como resultado de
seu trabalho e inspira as pessoas a
seguir no mesmo rumo para a rea-
lização de sua missão e para a cons-
trução de um futuro melhor.

Quem conviveu com Helinho
Zanatta no dia-a-dia pode testemu-
nhar as características implícitas de
uma liderança inconteste presente
em sua personalidade e em sua
postura na gestão da causa públi-
ca. Especialmente, no tocante aos
seus princípios, valores e crenças.
Na capacidade de planejar proje-
tos e ações em curto, médio e longo

prazos, nos critérios para tomar de-
cisões, na interação com sua equi-
pe de trabalho e na coerência em
busca de resultados.

Resultados que começaram a sur-
gir já no início de seu governo, após
necessariamente investir metade do seu
primeiro mandato na pavimentação do
terreno e no alicerce da obra para, de
modo contínuo, concretizar os objeti-
vos determinados ao cabo de seu man-
dato de oito anos.

A evolução de São Pedro se fez
sentir em todas as áreas da admi-
nistração. Destaques para a des-
centralização da saúde e o resgate
da nossa Santa Casa, que hoje pres-
ta serviços de alto nível, a ponto de
serem reconhecidos no âmbito da
Região Metropolitana de Piracica-
ba; na visível melhoria da infra-
estrutura em todos os cantos de

nosso imenso território; no sanea-
mento básico; nos investimentos
em nosso potencial turístico que
continua atraindo mais e mais visi-
tantes a São Pedro e injetando recur-
sos na economia local; na reorganiza-
ção da educação que viu multiplicar a
demanda de alunos em nossas es-
colas. Para tanto, e, principalmen-
te, precisou antes equilibrar as fi-
nanças e reformular as áreas in-
ternas para oferecer sustentação ao
programado desenvolvimento.

Essas concretas realizações
estruturaram a base de crescimen-
to e permitiram à gigante São Pe-
dro não somente acordar,  mas an-
dar a passos largos e decolar. Não
à toa, hoje, graças à continuidade
da gestão, tudo indica que teremos
um voo seguro rumo a um futuro
a cada dia mais promissor, a bem
da população são-pedrense.

Pedro Aguiar, profissio-
nal de relações públicas,
consultor em marketing
e jornalista, foi Secretário
de Governo da Prefeitura de
São Pedro - 2017/2020

Overpareting: a doentia relação dos pais com seus filhos
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responsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidades
cotidianas emcotidianas emcotidianas emcotidianas emcotidianas em
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CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Ao pé da letra
O armazém do limoeiro não

conseguiu superar sua finitude,
sinônimo da nossa cultura inte-
riorana, pura raiz caipira e frag-
mento do meu umbigo.

Enquanto vivo, foi moradia
do amor fraterno.

Este causo é para sacudir a
alma daqueles que nos idos de
2002 até meados de 2014 cami-
nharam por estas sendas ensola-
radas, que aproveitaram o bem
querer e as delícias do velho e
querido armazém.

Aqueles que depois do rega
bofe cujo astro principal era o melhor
sanduba de mortadela do mundo,
divertiam-se com o inusitado de
uma sessão de cururu, para em se-
guida irem até a capela da fazenda
escoltados pelo "seu" Clemente e ao
término formarem um círculo de
amor para juntos cantarem a
música do caminho do sol.

Momentos de puro amor pe-
regrino, inesquecíveis!

Em 2012 fui até lá gravar
uma matéria para a TV TEM,
que retransmite a programa-
ção da TV GLOBO.

Assim que chegou, a repór-
ter se encantou com os violeiros e
com a bizarrice do nosso tradici-
onal cururu.

Foi numa destas que o ve-
lho Natale, violeiro de viola
ágil e inteligente, nos surpre-
endeu com um sem-número de

Rodolfo Capler

Julie Lythcott-Haims,
ex-reitora da Universidade
Stanford, cunhou o termo
"overparenting" para refe-
rir-se ao fenômeno moder-
no da obsessão dos pais em
guiar e proteger seus filhos. A
acadêmica tem disseminado suas
análises por todos os Estados Uni-
dos, chamando a atenção da socie-
dade americana para esse proces-
so, que segundo ela, "tem apodrecido
a mais nova geração de jovens".

Acredito que a overparenting
ganhou contornos globais, pois
aqui em Piracicaba - no contexto
no qual me encontro - identifico
essa realidade de superproteção dos
pais em relação aos seus filhos. Não
é incomum vermos adultos que su-
perprotegem seus filhos a ponto de
torná-los nulos em suas decisões e
ações. No período em que atuei
como pesquisador na área da edu-
cação em dez escolas estaduais da
nossa cidade, discerni os efeitos co-
laterais da overparenting na vida
dos estudantes. Por exemplo, por
meio das 300 entrevistas que con-
duzi com alunos do ensino médio,
concluí que 90% das meninas de
15 anos não estão envolvidas na
ajuda das tarefas domésticas e 98%
dos meninos de 16 anos nunca ar-
rumaram o próprio quarto mais de
duas vezes no semestre.

Em outros tempos, meninas e
meninos da mesma idade assumi-
am responsabilidades cotidianas
em suas casas, e, em sua grande
maioria, pensavam em arrumar um
emprego e ter seu próprio dinhei-
ro. Hoje os adolescentes são lan-
guidos e irresponsáveis. Isso se
deve não somente à constante
presença da tecnologia em suas
vidas, mas, sobretudo, por con-
ta da  intervenção dos pais na
vida dos seus filhos.

Segundo os estudos de Julie
Lythcott-Haims, a atitude super-
protetora dos pais em relação aos
filhos, gera adultos infantilizados.
No Brasil essa geração de "adultos

crianças" é conhecida como
"geração canguru", com-
posta de adultos de 25 a
34 anos que ainda moram
com os pais. Isso é um re-
tardamento social e os
principais responsáveis
são os pais desses jovens
que os super direcionam

e os superprotegem.
No mundo hiperconectado

em que estamos tudo concorre
para que os adolescentes se tor-
nem apáticos, medrosos e irres-
ponsáveis. Infelizmente a ten-
dência natural das coisas é o
quadro piorar. Assim como a ex-
reitora da Universidade Stan-
ford, acredito que os pais são

chave na modificação dessa si-
tuação.  Portanto, o meu apelo
aos pais de adolescentes é que
não protejam seus filhos. Dei-
xe-os sofrer por suas más deci-
sões, para que dessa forma cres-
çam e aprendam a se emancipar

como futuros adultos numa socie-
dade que implica muitas deman-
das e decisões. Imponha tarefas
cotidianas aos seus filhos. Isso in-
trojeta neles senso de responsa-
bilidade e sentimentos de satis-
fação interior. Antes que me ques-
tionem com qual experiência estou
escrevendo tais coisas, lhes respon-
do: com a experiência de alguém
que não foi protegido pelos pais.

Rodolfo Capler, teólogo,
autor do livro "Geração
Selfie" (2021) e pesquisa-
dor do Laboratório de Po-
lítica, Comportamento e
Mídia da Fundação São
Paulo/PUC-SP.

Em 2012 fui atéEm 2012 fui atéEm 2012 fui atéEm 2012 fui atéEm 2012 fui até
lá gravar umalá gravar umalá gravar umalá gravar umalá gravar uma
matéria para amatéria para amatéria para amatéria para amatéria para a
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causos declamados com olhar
vivo e penetrante. Olhos que
sabiam se pronunciar.

Entre os acordes de uma vio-
la buliçosa, munido de gestos lar-
gos e meias bocas conta-nos o vio-
leiro, a história de um caboclo que
sofrido com o insucesso de seus
amores e marcado pelas agruras
da vida mergulhara na bebida
como fuga para sua alma desilu-
dida e seu coração falido por tan-
tas derrotas. Bebia até cair; caía
até passar do chão.

Em sua encenação conta-nos
o violeiro que o caboclo num ti-
rante bem pensado, seguiu os
conselhos do doutor para que
parasse de beber e tentasse as-
sim salvar sua carcaça. Assus-
tado, ficara ano e meio sem
beber nadica de nada.

De repente grudou na dita
cuja e voltou à velha rotina, se-
gundo ele atendendo ao conselho
do oculista, que lhe disse:

Leve este colírio e pinga três
vezes ao dia.

José Palma, idealizador
do Caminho do Sol. E-mail:
palma@caminhodosol.org

A Quarta Guerra
"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Cecílio Elias Netto

Escrever o que? Para
que? O  mundo trans-
formado num barril
de pólvora, países
imensos protestando
e agindo - de que adi-
anta a reflexão de um
simples escrevinha-
dor, numa cidade do interior de
um país considerado, hoje, pária
da história? Dei-me, sim, o direi-
to da fragilidade espiritual.

Quando, porém, acontece,
sou despertado por algumas
advertências. A primeira de-
las, a de sermos parte do todo.
É o mistério do Universo:
"Quando cai, uma folha de
árvore estremece uma estre-
la." E sou, também, tocado pela
historieta do incêndio na flores-
ta. Vendo-o, um sabiá começou
a agir: ia até o lago, carregava
uma gotinha d´água no bico, jo-
gava-a na mata incendiada. Ia e
voltava, repetindo o trabalho in-
cessante. O elefante, ao ver o es-
forço da avezinha, advertiu-o:
"Olha aqui. Eu, com minha trom-
ba, não consigo levar água e apa-
gar o incêndio, imagine você
com seu biquinho." O sabiá
não  se  importou:  "Estou
fazendo a minha parte."

É esse cada qual fazer a sua
parte - por mínima que seja a
participação - que nos obriga es-
pecialmente nos momentos agô-
nicos. E como agir, hoje, diante
da tragédia que nos atinge? Não
sei. Acredito, porém, no tesouro
da oração. Não para que Deus
intervenha e aja com suas mãos.
Mas que Deus traga aos homens
- e em especial ao enlouquecido
tirano e ao líder dos ucranianos
- prudência e sabedoria.

E a nós, piracicabanos,
também. Prudência e sabedoria
para alcançarmos a exata cons-
ciência dos desafios que nos es-
peram a partir de agora. Escre-
vo num domingo, mas não há
mais como fantasiar a realida-
de, minimizar a tragédia: o mun-
do entra numa indefinível e im-
previsível nova história. De nós,
a mal explicada mundialização,
exigiu desde o início: "Pensar
globalmente, agir localmente".

Estamos vivendo um dos
momentos  mais  tr istes  e
amargos de nossa história
político-administrativa. A
maioria dos eleitores entregou
este país a um homem despre-
parado e ignorante da reali-

dade. Alguém que,
além disso, revela
insensibilidade mo-
ral e social. E indi-
ferença, que o leva
a passear, divertir-
se enquanto tragé-
dias abalam o Bra-
sil e o mundo. Mi-
lhões de seres hu-

manos estão vivendo os hor-
rores da guerra na Europa, e
esse homem está passeando no
Guarujá. De minha parte, re-
corro a Castro Alves: "Deus,
ó Deus dos desgraçados, onde
estás que não respondes?"

Vivemos, porém, em Piraci-

caba. Nossa terra, nosso lar, nos-
so abrigo. E já surgem os efeitos
da miséria das guerras. A fome,
o desemprego, a alta descontrola-
da nos preços, a falta de investimen-
tos, agravamento da crise econômi-
ca, aumento imprevisível da ocupa-
ção das ruas como moradia. E que
vão às favas os que pensam ser cas-
sandrismo do jornalista! A gravi-
dade da fragilidade social já estava
posta e alguns brincavam de mu-
dar a Pinacoteca, esbanjando o
escasso dinheiro do povo. E ago-
ra, o que farão? Até onde é possí-
vel esperar da sensibilidade e da
competência do Prefeito diante
do caos que se avizinha? E a Câ-
mara Municipal, será capaz de
agir, de exigir, de propor?

Nasci no auge da II Guer-
ra Mundial. Vivi - como jor-
nalista e cidadão - todas as
crises sociais, políticas e eco-
nômicas nestes meus 66 anos de
jornalismo, quase 82 de existên-
cia. Estou tentando dizer que te-
nho medo. Nesse meu medo, lem-
bro-me de Albert Einstein, nosso
gênio do século XX. Ao lhe per-
guntarem como seria uma ter-
ceira guerra mundial, Einstein
teria respondido: "A terceira
guerra, não sei. Mas a quarta
será com arco e flecha."

Poucas vezes, como agora,
o mundo - e nós, em Piracicaba -
precisou de homens sábios com
prudência e sabedoria para go-
vernar. Nem que seja uma aldeia.

Estamos vivendoEstamos vivendoEstamos vivendoEstamos vivendoEstamos vivendo
um dosum dosum dosum dosum dos
momentos maismomentos maismomentos maismomentos maismomentos mais
tristes etristes etristes etristes etristes e
amargos deamargos deamargos deamargos deamargos de
nossa histórianossa histórianossa histórianossa histórianossa história
político-político-político-político-político-
administrativaadministrativaadministrativaadministrativaadministrativa
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Prefeitura concede 12% de reajuste salarial

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos

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

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

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

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

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

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

Servidores receberam, ainda, vale-alimentação para R$ 500 e bolsa-auxílio para estagiários também teve atualização e chegou a R$ 700
O prefeito Thiago Silva conce-

deu 12% de recomposição inflacio-
nária na remuneração mensal de
todo o funcionalismo público e au-
mentou em mais de 65% o vale-ali-
mentação, o que corresponde a R$
500 de benefício. A proposta do
chefe do Executivo foi aprovada
pelo Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba e Região
e pela Câmara de Vereadores.
Além disso, a bolsa-auxílio dos es-
tagiários da prefeitura passou de
R$ 500 para R$ 700.

A recomposição inflacionária
de 12% é referente ao período de
abril de 2019 até dezembro de 2021,
aplicando-se, inclusive, ao salário
do mês de fevereiro de 2022 e pa-
gamento em março do ano corren-
te. Com o reajuste, os servidores
que recebem o salário-mínimo, que
atualmente está em R$ 1.212, pas-

sam a ser remunerados com R$
1.357,44. Quanto ao vale-alimenta-
ção, o valor atual é de R$ 300, por-
tanto, o reajuste consiste em R$ R$
200 a mais. Com as atualizações, o
valor mínimo que chega por mês a
um funcionário público da prefei-
tura é de R$ 1.857.

Com o valor atual do vale-ali-
mentação, cerca de milhão de reais
podem ser injetados na economia
local do município mensalmente,
levando em consideração que o
quadro de funcionários públicos
municipais é formado por aproxi-
madamente 1000 servidores.

"Tem mais dinheiro chegan-
do à mão do cidadão, possibilitan-
do maior poder de compra e de-
senvolvimento da economia local,
valorizando, inclusive, os pequenos
e médios comerciantes, que ofere-
cem seus produtos, por exemplo,

nas padarias, quitandas. É assim
que o progresso caminha a passos
largos na nossa cidade, com inves-
timentos em todas as áreas", co-
mentou o chefe do Executivo.

De acordo com o prefeito, o servi-
dor público é fundamental para o de-
senvolvimento do município e precisa
ser valorizado. "A missão da prefeitu-
ra é oferecer serviços públicos munici-
pais eficazes, elevando a qualidade de
vida da comunidade local. Para que
isso aconteça, o servidor público é
peça essencial, por isso não medi-
mos esforços para proporcionar
melhorias a ele. Sabemos e enten-
demos as dificuldades do dia a dia
e estamos em constantes estudos
para verificar a viabilidade de uma
reforma administrativa, tendo sempre
em mente a importância dos nossos
servidores, que compõem a força
da nossa cidade", disse. Thiago Silva com vale-alimentação, que agora passa a ter valor de R$ 500

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Mais de 400 pessoas participam
de caminhada ecológica

A 1ª edição da Caminhada
Ecológica de Charqueada, realiza-
da no último sábado (26), foi um
sucesso de público. Ao menos 400
pessoas de toda a região participa-
ram do evento que teve um percur-
so de sete quilômetros.

A caminhada inaugurou a si-
nalização turística da rota da Ser-
ra do Itaqueri. Um dos grandes
objetivos do evento era justamente
promover a rota. "Parabenizar to-
dos que participaram e também aos
organizadores da caminhada.
Muita gente de outras cidades, um
engajamento enorme e o resultado
é nítido. Ganha Charqueada e a

região com um turismo cada vez
mais forte", disse o prefeito Rodri-
go Arruda (DEM).

A caminhada ecológica
trouxe o tema: Caminhe: sinta-
se bem. Colete o lixo: faça o bem.
Plante mudas: construa o bem.
Doe alimentos: ajude alguém. A
caminhada ecológica teve o
apoio do Sicredi, Escuderia do
Brasil, Studio Olfativo, Odonto
Company, Pró Educa, Kairós
Pizzas, Açai da Isa, Academia
Performance, Comtur, Comde-
ma, Guarda Civil Municipal, Se-
tor de Trânsito, Secretária de
Saúde e Polícia Militar.

PERCURSO - Com concen-
tração e saída em frente ao Ginásio
Municipal de Charqueada, a cami-
nhada percorreu sete quilômetros
passando pela Avenida Ítalo Loran-
di, Rua Governador Pedro de To-
ledo, passando pela Praça Antônio
D'Alprat, Rua Primeiro de Maio,
Rua Antônio Furlan, Lago dos Bi-
ris, Via José Navarretti, Centro de
Eventos, Distrito Industrial, Por-
tal Serra do Itaqueri chegando no
Manancial Parada do Ciclista. Todo o
percurso contou com acompanha-
mento da Guarda Municipal de
Charqueada e sinalização de trân-
sito, bem como um trio elétrico.

Caminhada inaugurou a sinalização turística da rota da Serra do Itaqueri

EEEEESTRADASSTRADASSTRADASSTRADASSTRADAS

Deputada Bebel cobra da Artesp
reparo nas rodovias SP-304 e 308

Em documento dirigido à
presidência Artesp (Agência de
Transportes do Estado de São
Paulo Senhor), no início desta
semana, a deputada estadual
Professora Bebel (PT) solicita
urgente reparo nas rodovias es-
taduais da região. De acordo
com a deputada, tanto a SP-
304, que liga Piracicaba a São
Pedro e a Santa Maria da Ser-
ra, assim como a SP-308, entre
Piracicaba a Charqueada, pre-
cisam tanto de reparos como

melhorias urgentes.  No ofício, a
deputada Bebel diz que cabe, sim, à
Artesp cobrar da empresa conces-
sionária, no caso a Eixo, para que
proceda melhorias no asfalto da re-
ferida rodovia, que se encontra com
muitos buracos, em razão das for-
tes chuvas que caíram na região.
"Os buracos causam problemas
mecânicos nos automóveis, mas
também provocam riscos de aci-
dentes. É inadmissível que rodovi-
as não tenham recebido a devida
manutenção, principalmente estas

que são, inclusive pedágios, que
vem onerando o usuário", critica.

Bebel diz que como deputa-
da é sua função fiscalizar e co-
brar do governo estadual que as
rodovias estejam sempre em
perfeita ordem. "Felizmente,
passei hoje pela rodovia e já pre-
senciei equipes atuando no re-
capeamento da rodovia, mas
entendo que esse serviço de
tapa-buracos precisa ser perma-
nente e realizado em todos os
seus trechos", ressalta.

A deputada encaminhou ofício à Artesp, solicitando que seja feita a operação
tapa-buracos nas rodovias pelas concessionárias
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Para que serve essa
tal de APP?

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é
uma iniciativa da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que
está achando ou dê sugestões através do Ins-
tagram @meioambientesaopedro ou e-mail:
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
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Vacinação antirrábica acontece
dia 12/3 na UBS Santo Antonio
Doses da vacina contra a raiva são para cães e gatos a partir dos 3 meses de vida

É comumÉ comumÉ comumÉ comumÉ comum
escutarescutarescutarescutarescutar
comentárioscomentárioscomentárioscomentárioscomentários
negativos sobrenegativos sobrenegativos sobrenegativos sobrenegativos sobre
as APPs,as APPs,as APPs,as APPs,as APPs,
principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente
na zona ruralna zona ruralna zona ruralna zona ruralna zona rural

Você já escutou o termo APP?
Não, não vamos falar sobre aplica-
tivos de celular, essa é a sigla para
Área de Preservação Permanente,
que de acordo com o Código Flores-
tal Brasileiro, LEI Nº 12.651, DE 25
DE MAIO DE 2012, é a "área prote-
gida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica
e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas".

A lei elenca as áreas que neces-
sitam de preservação e a metragem
necessária a ser preservada. São
áreas que necessitam de preserva-
ção: nascente e olhos d´água, rios,
bordas de tabuleiro, declive superi-
or a 45°, áreas do entorno de bar-
ramento, área de restinga, de man-
gue, de vereda, topos de morros e
montanhas.

Aqui em São Pedro se desta-
cam as áreas de preservação per-
manente hídrica, ou seja, próximas
a nascentes e aos rios. Para as nas-
centes a legislação exige um raio
com no mínimo 50 m em sua volta.
Já para os rios são necessários 30
m de cada lado da margem, já que
os rios daqui não passam de 10 m
de largura.

Outra APP de suma importân-
cia é a de borda de tabuleiro, São
Pedro possui uma geologia riquíssi-
ma e nossa Serra também precisa
de preservação, assim é necessário
garantir uma faixa de 100 m de lar-
gura em toda a sua borda, para que
riscos de desmoronamentos e des-
lizamentos sejam minimizados.

É comum escutar comentários
negativos sobre as APPs, principal-
mente na zona rural. A perda de
área produtiva e a restrição de aces-
so à água do gado são os principais.
Para acabar com esse preconceito e
provar sua importância listamos
alguns de seus benefícios: as árvo-
res que compõem a APP garantem
que mais água seja retida no solo,
ou seja, durante os meses sem chu-
va a retirada de água de poços e até
mesmo de nascentes é mais garan-
tida quando comparada a locais sem
vegetação. O acúmulo de folhas e
galhos no chão melhoram também
a condição do solo, tornando-o fér-

A próxima data para a vaci-
nação antirrábica realizada pela
Prefeitura de São Pedro é no dia 12
de março, na UBS (Unidade Bási-
ca de Saúde) Santo Antonio, no alto
da serra. As doses da vacina con-
tra a raiva em cães e gatos são para
animais a partir dos 3 meses de
vida. A aplicação acontece das 8h
às 14h, gratuitamente.

Os animais a receberem a
vacina devem ser levados pelo
responsável utilizando guias,
coleiras,  gaiolas,  caixas de
transporte ou fronhas.

"É por meio de mordidas, lam-
bidas ou machucados causados por
mamíferos infectados que a trans-
missão da raiva acontece. Diante
isso, é muito importante que a va-
cina antirrábica seja administrada
anualmente, porque assim dá total
proteção contra essa doença poten-
cialmente fatal", explicou o veteri-
nário Matheus de Melo Murbach,
responsável pelo controle de ende-
mias no município.

Em janeiro, a vacinação
antirrábica aconteceu na UBS
Primavera e na UBS Alpes.
Em fevereiro, os pontos fixos
de vacinação foram as UBSs
Dorothea e Bela São Pedro.

Os animais devem ser levados pelo responsável utilizando guias

PRÓXIMOS  -   Para  o
mês março, as doses da vaci-
na contra a raiva também se-
rão aplicadas no dia 19, na

UBS São Dimas. Na sequên-
cia, em abril,  o cronograma
segue no dia 9, no Centro de
Castração Social, e no dia 30,

na UBS São Francisco. Mais
informações podem ser obti-
das pelo telefone da Vigilância
em Saúde: (19) 3481-9370.

CCCCCINEINEINEINEINEMMMMMUSEUUSEUUSEUUSEUUSEU

Museu Gustavo Teixeira tem exibição gratuita
A Coordenadoria de Cultura

de São Pedro, por meio do Museu
Gustavo Teixeira, divulgou nesta
semana a lista de filmes da progra-
mação semestral do CineMuseu,
que consiste em sessões de cinema
gratuitas para a população. O pri-
meiro filme a ser exibido é Macu-
naíma, no dia 23, às 19h. A classifi-
cação etária é 16 anos. Não é neces-
sário fazer inscrição prévia para
participar. As exibições, que fazem
parte do centenário da Semana de
Arte Moderna, acontecem seguin-
do todas as orientações da OMS
(Organização Mundial da Saúde)
para conter o avanço da Covid-19.

Macunaíma é um filme brasi-
leiro, de 1969, do gênero comédia e
fantasia, que narra as aventuras
de Macunaíma, um anti-herói pre-

guiçoso e sem caráter. Ele nasce no
sertão, vai para a cidade grande
com os irmãos e se envolve com
prostitutas, guerrilheiras e todo
tipo de gente. A obra foi escrita e
dirigida por Joaquim Pedro de
Andrade, baseada no livro homô-
nimo de Mário de Andrade, um dos
fundadores do modernismo no
país. Em novembro de 2015, o fil-
me entrou na lista dos 100 melho-
res filmes brasileiros de todos os
tempos pela Abraccine (Associação
Brasileira de Críticos de Cinema).

Ainda neste primeiro semes-
tre de 2022, os filmes que integram
a programação do CineMuseu são
Deus e o Diabo na Terra do Sol,
Iracema: uma Transa Amazônica
e os dois curtas-metragens Uma
noite com Oswald e Perigo Negro.

As datas de exibição serão divulga-
das em breve.

Conforme o coordenador de
Cultura de São Pedro, Ivan Tei-
xeira, a seleção dos filmes tem
curadoria da doutora em artes
visuais Kit Menezes. "Os filmes
foram escolhidos pensando no
audiovisual do Brasil e valori-
zando as produções nacionais",
comentou Teixeira, acrescentan-
do que as obras também são exi-
bidas a alunos do ensino médio
da cidade, em sessões separadas,
com o intuito de desenvolver
ações pedagógicas junto das
unidades escolares.

Ainda segundo Teixeira, o
propósito do CineMuseu é demo-
cratizar a arte. "Utilizando es-
paços culturais para reprodução

de filmes, damos mais uma
oportunidade de acesso a esta
arte para todos. O cinema não
é apenas uma forma de expres-
são cultural, mas também um
meio de representação. Uma das
principais ações do cinema é a ca-
pacidade de fazer o espectador se
emocionar e refletir. Queremos
com o CineMuseu proporcionar
aos espectadores o contato com fil-
mes de produção nacional, fazen-
do com que o público conheça a
arte brasileira" afirma.

SERVIÇO - CineMuseu. Exi-
bição do filme Macunaíma. Dia 23,
às 19h, no Museu Gustavo Teixei-
ra (rua Joaquim Teixeira de Tole-
do, 524, Centro). Classificação etá-
ria: 16 anos. Entrada gratuita. In-
formações: (19) 3481-9205.

til para a agricultura e pecuária. O
ambiente sombreado e fresco per-
mite também um aumento na pro-
dução de leite e carne. Além de pro-
porcionar aumento produtivo, ar-
mazenamento hídrico e saúde do
solo, a APP garante o lar para uma
infinidade de animais.

Em relação à água para os ani-
mal é permitido o acesso na APP,
desde que delimitado. No entanto,
os animais preferem água do co-
cho, por ser quente ela ajuda em sua
ruminação. Outros tipos de inter-
venção necessitam de autorização.

Agora que você está por den-
tro do que é uma APP e de sua im-
portância contamos com a sua aju-
da para divulgar esse conteúdo.
Caso você possua em sua proprie-
dade áreas que se enquadrem no Có-
digo Florestal ou conhece alguém
que possua é hora de se regularizar.

A restauração florestal en-
globa práticas para tornar as
áreas de fato preservadas. Em
casos mais simples, o cercamen-
to da área já garante que a ve-
getação se regenere, ou seja, vol-
te de maneira natural. Há casos
em que a área apresenta maior
fragilidade e necessitam de es-
forços maiores, esse processo
envolve o plantio de mudas de
árvores nativas.

As áreas de preservação per-
manente são fundamentais para
garantir um futuro desenvolvimen-
to da vida, justamente por isso são
exigidas por lei. Caso você tenha
dúvidas sobre APPs e necessite de
algum auxilio técnico, nós da Coor-
denadoria de Meio Ambiente de São
Pedro ficaremos felizes em ajudar,
contate-nos pelo email
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
ou pelo número (19) 34819260.

Paula Gonçalves da Fon-
seca e Souza, colaborado-
ra técnica da Coordenado-
ria de Meio Ambiente.

CCCCCONHECIMENTOONHECIMENTOONHECIMENTOONHECIMENTOONHECIMENTO

Melhoria, mudança e transformação
são temas de palestra no Simespi

"Ajudo pessoas a se conhecerem
e a entenderem melhor outras pesso-
as". É assim que o pastor Nivaldo Nas-
siff resume seu trabalho em seu site
www.nivaldonassiff.com. A convi-
te do Simespi, Nassiff faz palestra gra-
tuita sobre o tema Melhoria, Mudan-
ça e Transformação, no próximo dia 8,
das 18h30 às 20h30, no auditório da
sede do sindicato patronal.

PhD e mestre em aconselha-
mento clínico, Nassiff capacita e
potencializa pessoas cuja atividade
profissional exige alto rendimento
por meio da análise dos seus tra-
ços de personalidade e comunica-
ção, aumentando seus resultados
e melhorando seu relacionamento
no ambiente corporativo. Ele auxi-
lia pessoas no seu autoconhecimen-
to e no conhecimento das pessoas

ao seu redor, seja em casa, na esco-
la ou no ambiente de trabalho.

Nivaldo Nassiff é autor dos li-
vros Se Ele Entrar Lá em Casa, Sor-
rir Outra Vez, Filhos Especiais Ge-
ram Pais Especiais e Rafa - Um
Anjo Morou Lá em Casa.  e Teólo-
go e pastor, vive nos Estados Uni-
dos, onde fez bacharelado, mestra-
do e doutorado em aconselhamen-
to clínico pela Florida Christian
University. As inscrições gratuitas
para a palestra podem ser feitas até
o próximo dia 7, pelo e-mail
simespi@simespi.com.br . O Simes-
pi fica na Rua Almirante Barro-
so, 150, Bairro dos Alemães. Os
inscritos podem levar um quilo
de alimento não-perecível para
doação. Mais informações pelo
telefone 3417-8600. Teólogo Nivaldo Nassiff faz palestra no próximo dia 8
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Prefeitura realiza Plantão neste sábado, 5
Atendimento é das 8h às 12h, no setor de Tributação; quem aderir pode ter 100% de desconto sobre juros e multas dos débitos

A Prefeitura de São Pedro
realiza neste sábado (5/3) o
Plantão do Refis (Programa de
Recuperação Fiscal). O atendi-
mento é das 8h às 12h, no setor
de Tributação, de forma presen-
cial, seguindo todos os protoco-
los sanitários recomendados
pela OMS (Organização Mundi-
al da Saúde) para conter o avan-
ço da Covid-19. As pessoas que
possuem dívidas com o municí-
pio podem aderir ao Refis com
100% de desconto sobre juros e
multas dos débitos inscritos em
Dívida Ativa. O pagamento, de-
pendendo do valor total, pode
ser feito em até 200 vezes. O
prazo final para participar do
programa é 11 de março. O en-

dereço do plantão é rua Valen-
tim Amaral, 748, Centro.

O  R e f i s  é  d i r e c i o n a d o
para quem tem débitos refe-
rentes ao IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano), ISS
(Imposto Sobre Serviço), ta-
xas ou qualquer outro tipo de
cobrança feita pela Prefeitu-
ra ou Saaesp (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de São
Pedro)  v e n c i d o s  a t é  3 1  d e
dezembro de 2021. Com o Sa-
aesp, o pagamento, após aná-
lise do valor, pode ser em até
60 vezes. Para aderir ao Refis,
os documentos exigidos são RG
e CPF e, conforme a necessida-
de, o setor de Tributação requi-
sita outras documentações.

DIGITAL - Com o intui-
to de facilitar o atendimento
aos cidadãos e evitar aglome-
rações durante a pandemia
da Covid-19, a Prefeitura de
São Pedro disponibiliza o Re-
fis Digital, ou seja, o refinan-
ciamento de dívidas com o
município pode ser feito de
forma totalmente eletrônica,
pelo WhatsApp. O número
para solicitar participação no
Refis é o (19) 3481-9246. Após
enviar mensagem, o setor de
Tributação passa  todas  as
orientações a serem seguidas.
No caso dos débitos com o
Saaesp, o contato pode ser
feito pelo telefone 3481-8111.

Para aderir ao Refis, os documentos exigidos são RG e CPF e, conforme a necessidade,
o setor de Tributação requisita outras documentações

Esta publicação custou R$ 283,20 aos cofres públicos
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Programa destaca maracatu e mudanças na Lei Rouanet
Programa semanal de entrevis-

tas, o Câmara Convida recebe nesta
sexta-feira (4), a partir do meio-dia, os
produtores culturais Maicon Araki e
Natália Puke, realizadores do pro-
jeto "Territórios férteis: o baque
das culturas periféricas", desenvol-
vido pelo grupo de maracatu Ba-
que Caipira de Piracicaba, o proje-
to foi contemplado no Edital Pro-
ac 31/2021 - Cidadania, Cultu-
ra Negra, Urbana e Hip Hop.

"Territórios Férteis" é um pro-
jeto que propõe o encontro entre o
Baque Caipira e outras manifesta-
ções culturais, como o Hip Hop, a
capoeira e a dança afro, presentes
em comunidades periféricas da ci-
dade. As ações, que contemplam
oficinas, apresentações, rodas
de conversa, cortejos e estudos
em conjunto, têm o objetivo de
possibilitar trocas de saberes e
criações que valorizem a diver-
sidade da cultura popular em
diferentes territórios.

Professora de filosofia e de his-
tória, Natália destaca o aspecto pe-
dagógico da proposta, que leva às
comunidades mais carentes uma
expressão cultural que se soma às
outras influências, criando uma
identidade cultural na população.
Já o músico Maicon Araki, conhe-
cido como "Maicão", destaca a pos-
sibilidade de oferecer uma "ferra-
menta poderosa", como destaca,
"para que possa ver a arte para

Programa semanal de entrevistas vai ao ar nesta sexta-feira (4), a partir do meio-dia, pela TV Câmara

além do que é oferecido na mídia".
No segundo bloco, o progra-

ma recebe o também músico e pro-
dutor Márcio Sartório, para desta-
car as recentes mudanças na Lei
Rouanet. "É uma legislação que
recebeu muitas críticas, como a de
'incentivar' artistas já consagrados,
e o curioso é que as alterações não

irão solucionar essa demanda,
mas, ao contrário, vai dificultar
mais para quem é pequeno", disse.
Com larga experiência em captação
de leis de incentivo, Sartório acres-
centa, no entanto, que é preciso
ter criatividade para usufruir do
que a lei ainda oferece.

O Câmara Convida é apresen-

tado pelo jornalista Erich Vallim
Vicente e vai ao ar na TV Câmara,
nos canais 11.3 em sinal digital (TV
aberta), 4 da Claro/Net e 9 da Vivo/
Fibra, com retransmissão nas mí-
dias sociais do Legislativo, no Fa-
cebook e no Youtube, e ainda no
site oficial da Casa de Leis,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

LLLLLEVEVEVEVEVANTANTANTANTANTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO

Inflação e pobreza são
prioridades do brasileiro,
diz pesquisa da CNI

A economia é o tema que
mais tira o sono da população
atualmente. Para 45% da popu-
lação a prioridade número 1 do
governo deve ser o combate à
pobreza, 31% defendem o au-
mento do salário-mínimo e 28%
anseiam pela queda da inflação.
É o que mostra a pesquisa Bra-
sileiros e Pós-Pandemia, reali-
zada pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) enco-
mendada ao Instituto FSB, que
ouviu 2.016 pessoas em todos os
estados e no Distrito Federal.

A preocupação com o custo
de vida e a perda do poder de
compra tomou o lugar de prio-
ridades mais tradicionais como
saúde, educação e segurança. O
combate à corrupção foi assina-
lado por 23% dos respondentes,
seguido por geração de empre-
gos (21%). Apenas um quinto
dos brasileiros consideram a
educação prioridade, 18% elege-
ram o combate à pandemia e
12%, os serviços de saúde. O
tema segurança e combate à cri-
minalidade recebeu a menção de
apenas 5% da população.

De acordo com o gerente-
executivo de Economia da CNI,
Mário Sérgio Telles, em pesqui-
sas semelhantes de anos ante-
riores, a melhoria dos serviços
de saúde ocupou o primeiro lu-
gar entre 2014 e 2018. Em 2019,
a saúde apareceu em segundo
lugar. Em 2020, a educação
ocupou o topo do ranking, mas
a saúde estava entre os quatro pri-
meiros. Em 2021, emprego e saúde
foram os mais assinalados.

"Nesse ano, prioridades li-
gadas à economia ocupam seis
das primeiras dez citações.
Ocorre que o brasileiro comum

percebe que a economia está
andando de lado. Ele sente os
efeitos da inflação no supermer-
cado e nas contas de energia e
transporte. O número de pesso-
as trabalhando está aumentan-
do, mas em ritmo insuficiente
para atender a quantidade de
pessoas procurando trabalho, o
que dá a sensação de que o de-
semprego não recua. Além dis-
so, a previsão de crescimento do
PIB para este ano está aquém
das necessidades do país", diz
Mário Sérgio Telles.

A economia também está
no topo dos problemas do
país, de acordo com a popu-
lação. Para 41% dos brasilei-
ros, o desemprego é o maior
problema, 40% consideram o
custo de vida e a inflação, e
30% assinalaram corrupção.
A educação aparece em 5º
lugar, a saúde em 8º, a segu-
rança em 17º. Ao todo, foram
registrados 23 problemas.

Mas os problemas mudam de
intensidade conforme escolarida-
de, renda e região do país. Para a
população analfabeta, o custo de
vida (39%) e a pobreza (26%) são
um problema maior do que o de-
semprego (25%).

Para 37% da população com
renda acima de cinco salários-
mínimos, a inflação também é
um problema maior do que o de-
semprego. A falta de emprego é
o maior problema para a popu-
lação com renda abaixo de cin-
co salários-mínimos.

No Sul, Norte e Centro-Oes-
te, o custo de vida também apa-
rece em primeiro lugar. O de-
semprego é o principal proble-
ma para a população que mora
no Sudeste e no Nordeste.
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Em matemática, estudantes têm o pior desempenho em 11 anos
O secretário da educação do

Estado de São Paulo Rossilei Soa-
res, apresentou, nesta quarta-feira, 2,
os resultados do Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo (Saresp) de 2021. Os dados
da avaliação confirmam as perdas
irreparáveis causadas pela pande-
mia e fechamento das escolas.

As provas foram aplicadas em
dezembro do ano passado para
mais de 642 mil alunos do 5º e 9º
anos do ensino fundamental e 3ª
série do ensino médio da rede esta-
dual. Em média, todos os ciclos
apresentaram queda em compara-
ção à última prova realizada em
2019 e na série histórica. As pontu-
ações obtidas são classificadas em
quatro etapas de proficiência -
Avançado; Adequado; Básico;
Abaixo do básico - que se adequam
de acordo com o ano/série.

Os componentes avaliados
são Língua Portuguesa (LP),
Matemática e área de Ciências
da Natureza, além de redação e
preenchimento de questionário
socioemocional e econômico.

Os resultados da avaliação de
Ciências da Natureza não foram di-
vulgados neste momento, segun-

do a Seduc-SP, pois a última avali-
ação foi aplicada em 2014 e com o
currículo anterior; portanto, não
há comparabilidade.

Em LP, a variação negativa da
3ª série do ensino médio, no com-
parativo com a última avaliação,
em 2019, foi de 4,1%, saindo de
274,5 para 263,1, mesmo cenário
obtido em 2013. Quatro em cada
10 estudantes apresentaram co-
nhecimentos "abaixo do bási-
co". Em Matemática, o recuo fi-
cou em 4,4%, de 276,6 para
264,2 - o pior índice em 11 anos,
com 58,7% deles inseridos na
menor etapa de proficiência.

No acumulado entre os com-
ponentes curriculares, o retroces-
so de aprendizagem foi mais evi-
dente no 5º ano do ensino funda-
mental, que apresentou recuo de
8,5% - 216,8 para 198,2 - em LP e
9,1% - 231,3 para 210,2 - em Mate-
mática, resultados semelhantes
a 2012 e 2013, respectivamente.
Por outro lado, este grupo apre-
sentou os dois maiores índices em
conhecimento avançado, com
15,8% em LP e 9,9% em Matemáti-
ca, em comparação a 2019, quan-
do estavam no adequado.

O 9º ano apresentou perdas
de 3,3% em Língua Portuguesa,
caindo de 249,6 para 241,3, e 5%
em Matemática, a queda foi de
259,9 para 246,7, com 56,8% e
51,5%, respectivamente, no ní-
vel básico.

Na prática, os resultados apon-
tam que em língua portuguesa, o
aluno que está no 5º ano apresen-
ta a mesma proficiência de um es-
tudante do 3º ano do ensino fun-
damental, no nível adequado. No
9º ano, a média do conhecimento
se encontra no básico, o que seria
adequado para o 7º ano. Já o alu-
no da 3ª série do ensino médio saiu
da escola com proficiência adequa-
da ao estudante do 8º ano do ensi-
no fundamental.

Em matemática, o aluno que
está no 5º ano está com a mesma
proficiência esperada de um estu-
dante do 2º ano. O aluno do 9º
ano possui conhecimento adequa-
do para o 5º ano. Na da última
série do ensino médio, o estudante
saiu da escola com defasagem de
quase seis anos.

O Saresp 2021 também foi apli-
cado de forma amostral para estu-
dantes dos 2º e 3º anos do ensino

fundamental. Ao todo a aplicação
envolveu mais de 5 mil escolas da
rede estadual e mais de 2 mil esco-
las das redes municipal, particu-
lar, SESI e Centro Paula Souza. Os
dados apresentados são refe-
rentes a rede estadual,  sen-
do que os resultados de re-
dação e socioemocionais ain-
da serão disponibilizados.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP

Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

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

LUIZ HENRIQUE MORAES, estado civil solteiro, profissão
assistente administrati-vo,  nascido em Botucatu, SP, no
dia vinte e dois de junho de mil novecentos e no-venta e sete
(22/06/1997), residente e domiciliado na Rua Vicentina Ataulo
de An-drade, 194, Theodoro de Souza Barros, São Pedro,
SP, filho de CARLOS APARECIDO MORAES e de SILVANI
AVELINO DE SOUZA MORAES.
KELLY HOHANNY DE MENEZES  SOUZA, estado civil sol-
teira, profissão assistente administrativo, nascida em Gua-
jará-Mirim, RO, no dia dez de julho de mil novecen-tos e
noventa e quatro (10/07/1994), residente e domiciliada na
Rua Vicentina Ataulo de Andrade, 194, Theodoro de Souza
Barros, São Pedro, SP, filha de MARCOS AN-TÔNIO SOU-
ZA DE ASSIS e de DOROTÉA BEZERRA DE MENEZES
SOUZA.

GUSTAVO BARBOSA LIMA, estado civil solteiro, profissão
técnico em segurança do trabalho, nascido em Avaré, SP,
no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e
cinco (27/03/1995), residente e domiciliado  na  Rua  Hilde-
brando Marinho de Paula, 84, Dorotheia, São Pedro, SP,
filho de MAURICIO TEIXEIRA LIMA e de MA-RIA SELMA
BARBOSA LIMA.
CAROLINE  MARFIL DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são contadora, nascida em São Bernardo do Campo (2º
Subdistrito), SP, no dia primeiro de julho de mil nove-centos
e noventa e dois (01/07/1992), residente e domiciliada na
Avenida Geral-do  Leme da Silva, 183, Pallú, São Pedro, SP,
filha de ELCIO VICENTE DA SILVA e de MIRTIS MARFIL
LOPES DA SILVA.

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

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 co’m 3 alqueires no macu-
co, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.

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

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

FALECIMENTOS
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SR.RICARDO CRISOSTOMO DO
NASCIMENTO Faleceu no dia 25/
02 na cidade de São Pedro aos
71 anos de idade e era filho do
finado Sr.Lazaro Crisostomo do
Nascimento e da Sra.Cacilda
Fernandes do Nascimento. Dei-
xa os filhos:Melissa de Olivei-
ra Nascimento Costa casada
com Alexandre Antunes Cos-
ta ,Joni Crisostomo do Nas-
cimento casado com Wania
Nascimento  e Roger Crisos-
tomo do Nascimento casado
com Denilza de Jesus Nasci-
mento. Deixa netos ,irmão ,so-
brinhos e demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se dia 25/02  ás 15:30 hs
no Cemitér io Municipal  de
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR. WELLINGTON DO NASCI-
MENTO RODRIGUES Faleceu
no dia 25/02 na cidade de Pi-
racicaba, aos 33 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Mariana da Silva Oliveira. Era
filho do finado Sr. Cicero Vito
Rodrigues e da Sra. Maria Lu-
ciana do Nascimento Rodri-
gues. Deixa os filhos: Enzo
Gabriel da Silva Rodrigues;
David Luiz da Silva Rodrigues.
Deixa ainda demais parentes
e amigos. O seu corpo foi
transladado para a c idade
Charqueada e o seu sepul-
tamento deu se d ia 26/02
ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Muni-
c i p a l  d a q u e l a  l o c a l i d a d e
onde foi  inumado em jazi-
go da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR.BENEDITO RAUL MARIANO
faleceu no dia 26/02 na cidade
de São Pedro aos 71 anos de
idade.Era filho dos finados
Sr.Benedito Mariano e da
Sra.Jenny Ramos Mariano. Dei-
xa os filhos: Jacqueline Mariano
Habdala casada com Thiago
Habdala Furlanis e Cristiane
Mariano Spadoto casada com
Iberê Spadoto , deixa netos e
demais parentes e amigos.O
seu corpo fo i  t rans ladado
para a cidade de Santa Maria
da Serra e o seu sepultamen-
to deu se dia 26/02 ás 16:30
hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal seguin-
do para o Cemitério daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR.CARLOS ALBERTO DE PON-
TES NASSIF faleceu no dia 01/

AAAAALERTLERTLERTLERTLERTAAAAA

Mundo está despreparado para os
impactos das mudanças climáticas

SRA. JACYRA PALLU CARA-
VITA - faleceu dia 26/02/2022,
na cidade de São Pedro, con-
tava 90 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Pallu e da Sra. Ma-
ria Antonia Assine, era viúva
do Sr. Dario Benedito Cara-
vita, deixa o filho: Luiz Hum-
berto Caravitta ja falecido.
Deixa nora, netas, bisnetas,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 27/02/
2022 às 13h00 do Velório
Municipal de São Pedro
para o Cemi-tério Municipal

da Saudade de Piracicaba.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SR. ANTONIO DA MAIA
FRANCOR faleceu dia 27/02/
2022, na cidade de São Pedro,
con-tava 39 anos, filho do Sr.
Jose Eloir Alves Francor e da Sra.
Adelaide de Maia Francor, já faleci-
da. Deixa irmãos, irmã, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Se-
pultamento dia 28/02/2022 às
08h30 no Cemitério Municipal da
Saudade de São Pe-dro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

03 na cidade de Botucatu aos
55 anos de idade.Era casado
com a Sra.Akemi Nishijima
Nassif.Era filho do finado
Sr.Ayres Nassif e da Sra.Akemi
Nishijima Nassif.Deixa os
filhos:Deouglas Nishijuima
Nassif e Karine Nishijima Nas-
sif Braz casada com Douglas
Henrique Rosa Braz,deixa de-
mais parentes e amigos.O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e o seu se-
pultamento deu se dia 01/03  ás
16:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus -sala 1 seguindo para
o Cemitério Parque São Pe-
dro onde foi inumado em jazi-
go da família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS )

SRA. REGINA DO ESPIRITO
SANTO DE BARROS  DOS
SANTOS Faleceu no dia 03/
03  na cidade de Charquea-
da, aos 84 anos de idade e
era viúva do Sr. Manoel Fran-
cisco dos Santos. Era filha do
Sr. Francisco de Barros e da
Sra. Francisca Nunes da Sil-
va, ambos falecidos. Deixa os
fi lhos: Manoel Macario dos
Santos, Roberto Barros dos
Santos, Francisco Assis dos
Santos, Leonete dos Santos
Carvalho, Teresa dos Santos
Andrade e Paulo Cesar dos
Santos. Deixa também netos,
bisnetos e demais parentes
e amigos.O seu sepultamen-
to deu se dia 03/03 ás 14:30
hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal e seguin-
do para o Cemitério daquela
localidade onde foi inumada
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR.WAGNER IMENEZ PAGANINI
Faleceu no dia 02/03 na cidade
de São Pedro aos 73 anos de
idade.Era casado com a
Sra.Sonia Maria Degaspere Pa-
ganini. Era filho dos finados
Sr.Walter Paganini e da
Sra.Conceição Imenez
Paganini.Deixa os filhos: Clau-
dia Paganini Roberto casada
com Alexandre da Silva Ro-
berto ,Ricardo Paganini casa-
do com Claudia Viana e Fer-
nanda Paganini Mosardo ca-
sada com Daniel Lara Mosardo
,deixa netos , demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu se dia 03/03 ás 15:00 hs
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal de São Pedro
seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

Conscientização aumentou globalmente, mas medidas de adaptação
têm sido insuficientes diante da magnitude do problema

A conscientização sobre os
riscos climáticos e as ações para
reduzi-los aumentaram global-
mente. A implementação de me-
didas de adaptação, contudo,
ainda é insuficiente diante da
magnitude dos impactos das
mudanças climáticas que já têm
sido observados em todas as regi-
ões habitáveis do planeta e que po-
dem se agravar em um cenário de
aquecimento global acima de 1,5
ºC dos níveis pré-industriais.

A avaliação é de um grupo
internacional de cientistas au-
tores do novo relatório do Pai-
nel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), so-
bre impactos, adaptação e vulne-
rabilidade - WGII/AR6 -, lançado
nesta segunda-feira (28/02).

Entre os autores estão cinco
cientistas brasileiros, dos quais
quatro participaram da elaboração
do Sumário para os Tomadores de
Decisão (SPM) publicado conjun-
tamente com o relatório.

"Há uma série de medidas
que foram adotadas nos últi-
mos anos em diferentes regiões
do mundo com o objetivo de re-
duzir os riscos climáticos, mas
que estão mais associadas à mi-
tigação, como a redução das
emissões de gases de efeito es-
tufa", diz à Agência FAPESP
Jean Ometto, pesquisador do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) e autor-líder do capítu-
lo 12 e do capítulo especial sobre
florestas tropicais do relatório.

"As medidas de adaptação,
porém, têm sido muito pontu-
ais e localizadas", afirma Omet-
to, que também é membro da

coordenação do Programa FA-
PESP de Pesquisa sobre Mudan-
ças Climáticas Globais.

Na avaliação dos autores da
publicação, os governos nacionais
e locais, bem como as empresas e a
sociedade civil, têm reconhecido a
crescente necessidade de adapta-
ção às mudanças climáticas. Pelo
menos 170 países - entre eles o Bra-
sil - e muitas cidades, como São
Paulo, incluíram a adaptação em
suas políticas e processos de plane-
jamento relacionados ao clima.

O progresso nesse tema, no
entanto, tem sido desigual e há
grandes lacunas entre as medi-
das de adaptação tomadas e as
que são necessárias em muitas
regiões do mundo, especialmente
em países com menor renda. Es-
sas lacunas são causadas pela
falta de financiamento, compro-
misso político, informações con-
fiáveis e senso de urgência. Isso
tem tornado as pessoas e ecos-
sistemas mais vulneráveis a se-
rem atingidos pelos impactos
das mudanças do clima, subli-
nham os cientistas.

"A adaptação tem de ser uma
ação objetiva e efetiva. E para que
aconteça é preciso primeiro reco-
nhecer que os impactos das mu-
danças climáticas já estão ocorren-
do", diz Ometto.

Também há grandes lacunas
na compreensão da adaptação às
mudanças climáticas, como quais
ações têm o potencial de reduzir o
risco climático e se podem ter con-
sequências não intencionais ou efei-
tos colaterais, causando mais ma-
lefícios do que benefícios - chama-
das de má adaptação. Entre essas

ações está a construção de muros
marítimos, que podem proteger em
curto prazo áreas costeiras do avan-
ço do mar, mas podem destruir
durante as obras ecossistemas in-
teiros, como recifes de coral.

"A má adaptação pode ser evi-
tada com planejamento e imple-
mentação de ações de adaptação
flexíveis, multissetoriais, inclusivas
e de longo prazo, com benefícios
para muitos setores e sistemas",
ressaltam os cientistas.

LIMITES À ADAPTAÇÃO
- O autores do relatório também
apontam que a adaptação é essen-
cial para reduzir danos, mas, para
ser eficaz, deve ser acompanhada
de reduções ambiciosas das emis-
sões de gases de efeito estufa uma
vez que, com o aumento do aqueci-
mento, a eficácia de muitas opções
de adaptação diminui ou pode tor-
nar-se inviável.

"Há algumas regiões no
mundo que já estão vivendo
uma situação de não retorno,
apresentando uma margem de
manobra para adaptação muito
baixa", diz Ometto.

A pobreza e a desigualdade,
que são questões sensíveis a países
como o Brasil, também impõem li-
mites de adaptação significativos,
resultando em impactos inevitáveis
para mulheres, jovens, idosos, mi-
norias étnicas e religiosas, além de
povos indígenas e refugiados, des-
tacam os cientistas.

"A desigualdade, não só soci-
oeconômica, mas também de aces-
so a serviços básicos como água e
saneamento, aumenta a vulnera-
bilidade de núcleos sociais. Socie-
dades com altos níveis de desigual-

dade são menos resilientes às mu-
danças climáticas", diz Ometto.

De acordo com números
apresentados no relatório, qua-
se metade da população global -
entre 3,3 e 3,6 bilhões de pesso-
as - vive hoje em países com alta
vulnerabilidade humana a mu-
danças climáticas.

Concentrações globais de alta
vulnerabilidade estão surgindo em
áreas transfronteiriças que abran-
gem mais de um país como resul-
tado de questões interligadas rela-
tivas a saúde, pobreza, migração,
conflito e desigualdade.

Desde 2008, mais de 20 mi-
lhões de pessoas em todo o
mundo foram deslocadas anu-
almente por condições extremas
relacionadas a eventos de clima,
sendo as tempestades e inunda-
ções as causas mais comuns.

"A diminuição da disponibili-
dade de água e da capacidade de
cultivo agrícola em algumas regi-
ões já tem induzido movimentos
migratórios em algumas regiões do
mundo", afirma Ometto.

Globalmente, a exposição a
impactos causados pelo clima,
como ondas de calor, precipitação
extrema e tempestades, em combi-
nação com a rápida urbanização e
falta de planejamento estão aumen-
tando a vulnerabilidade de popu-
lações urbanas marginalizadas.

A pandemia de COVID-19
deverá aumentar as consequên-
cias adversas das mudanças cli-
máticas, uma vez que os impac-
tos financeiros levaram a uma
inversão nas prioridades e res-
tringiram a redução da vulne-
rabilidade, indica o relatório.

CCCCCAMPAMPAMPAMPAMPANHAANHAANHAANHAANHA

Campos Machado apresenta projeto para "Abril Laranja"
O deputado Campos Macha-

do apresentou um Projeto de Lei
(PL), que institui o Abril Laran-
ja no Estado de São Paulo.  A
iniciativa visa trabalhar a cons-
cientização e a prevenção con-
tra a ocorrência de amputações
de pessoas que são vítimas.

O PL foi concretizado após
reunião com Marcos da Costa,
ex-presidente por dois manda-
tos da OAB-SP. O intuito de
conscientizar e prevenir a ocor-
rência de amputações vem por
conta de que, a grande maioria
das amputações de membros

ocorre em portadores de Di-
abetes descontrolada, víti-
mas de acidentes de carros e
de motocicletas, assim como
em razão de acidentes de tra-
balho,  todas situações que
poder iam ser  ev i tadas ,  se
houvesse conscientização de

seus efetivos riscos. A ideia é que
as iniciativas do Abril Laranja
possam contar com a contribui-
ção da iniciativa privada, atra-
vés de entidades civis, organi-
zações sociais, profissionais ou
científicas, para viabilizar sua
realização.
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Custou R$ 472,00

Parque aquático é um dos atrativos
mais procurados em São Pedro
Thermas Water Park está entre os 10 parques mais visitados da América Latina;
cidade ainda conta com esportes de aventura, cultura, gastronomia e belas paisagens

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Secretaria entrega kits
de EPIs para motoristas

Quem busca diversão, lazer,
entretenimento, contato com a na-
tureza, recreação infantil, alegria,
hospedagem e milhões de litros de
águas, inclusive quentes, vai en-
contrar no Thermas Water Park,
na estância turística de São Pedro.

O parque aquático, um dos
mais completos do Brasil, é um dos
atrativos mais procurados na ci-
dade. A cerca de 180 km da capital
paulista, o Thermas Water Park foi
apontado pela Themed Entertain-
ment Association (TEA), entre os
10 mais visitados da América Lati-
na. É nele também que se encontra
a maior piscina de Ondas do Esta-
do de São Paulo e o maior parque
infantil da América Latina.

A cidade de São Pedro ainda
conta com diversos passeios. Os vi-
sitantes da estância podem fazer
diversos estilos de roteiros. Além
do parque aquático, que oferece
opções de lazer para qualquer ida-
de, ainda é possível tomar um belo
café da manhã no pé da serra, ou
no alto dela. As atrações culturais
dão um gostinho de história e os
visitantes podem conhecer parte
dela no Museu Gustavo Teixeira.

As paisagens naturais brilham

aos olhos de qualquer pessoa. As-
sim como o parque aquático, que
fica em uma área afastada do cen-
tro da cidade, com muito verde e a
Fazendinha do Vô Bráulio com ani-
mais para a criançada ter conta-
to, São Pedro ainda pode ser vis-
ta do alto abraçada pela imagem
do Cristo no parque Aureliano
Esteves, no alto da serra.

Os amantes de adrenalina tam-
bém podem curtir muito. O Ther-
mas Water Park tem em seu com-
plexo quilômetros de toboáguas em
formatos reto e caracol, e o Free Fall,
que possui incríveis 12 metros de
queda livre. Já no roteiro da cidade
para continuar nos esportes radi-
cais, o visitante pode ainda voar de
balão, descer uma tirolesa, ou ain-
da aproveitar as belezas naturais
pelas trilhas de off-road.

Como o parque aquático é uma
das maiores atrações da estância,
famílias inteiras aproveitam. O par-
que infantil possui 8.000 metros
quadrados divididos em área baby
(com brinquedos para crianças de
até 6 anos), área infantil (para cri-
anças de 7 a 12 anos) e o Rio Lento
para todas as idades. Para ajudar
mamães e papais, a área infantil

conta com playground, banhei-
ro da família, fraldários, espa-
ço para amamentação, e uma
área especial com gazebos e aten-
dimento vip para as famílias que
buscam mais privacidade.

Os visitantes do Thermas Wa-
ter Park podem usufruir também
de diversas atrações do complexo
de piscinas, incluindo a rampa de
boias, o vulcão e a exposição do
Mundo Pré-Histórico. Em sua es-
trutura, o parque possui restau-
rantes, lanchonetes, sorveteria,
lojas de conveniência, locação de
armários, estacionamento, enfer-
maria e segurança aquática.

Idealizado no início da déca-
da de 90 pelo Grupo J. Andrade, o
Thermas Water Park de São Pe-
dro oferece atrações durante todo
o ano. Numa área de 4 milhões de
metros quadrados - sendo quase
70 mil metros quadrados de
construção -, com milhões de
litros de água espalhados por 19
piscinas, o complexo turístico tem
como diferencial o fácil acesso a
partir de importantes centros
urbanos e rodovias, e localiza-
do a menos de uma hora do
Aeroporto Internacional de Vi-

racopos e aproximadamente
duas horas de São Paulo capital.

LOCALIZAÇÃO E DESTI-
NO - O Thermas Water Park está
a 180 km da capital paulista, na
cidade de São Pedro, sendo um dos
principais atrativos turísticos do
município com pouco mais de 35
mil habitantes. Conhecida por suas
belezas naturais, a cidade está na
encosta da Serra do Itaqueri, sen-
do visitada por milhares de aven-
tureiros que curtem fazer rapel, tri-
lhas de jipe, voos de asa-delta e
parapente, balonismo, off-road e
banhos de cachoeira.

SERVIÇO - O Thermas Water
Park São Pedro fica na Rodovia
Geraldo de Barros - SP 304 - Km
189 - Fazenda Limoeiro. Infor-
mações: (19) 3181-2111, (19)
3481-0900 ou
www.thermas.com.br. Informa-
ções da cidade: (19) 3481-9304
ou (19) 3481-9269.

Parque infantil possui 8.000 metros quadrados divididos em área baby (com brinquedos para crian-
ças de até 6 anos), área infantil (para crianças de 7 a 12 anos) e o Rio Lento para todas as idades.

A Secretaria de Saúde de São
Pedro entregou nesta semana kits
de EPIs (Equipamentos de Prote-
ção Individual) para os motoristas
da Pasta. A entrega aconteceu
nesta quarta-feira (02/03), com
a presença da secretária muni-
cipal de saúde, Carolina Figuei-
redo; da diretora da subsede de
São Pedro do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Pi-
racicaba e Região, Maria José da
Silva, além de motoristas.

Cada kit de EPIs contém 10
aventais, 200 luvas, 100 máscaras
e 10 tocas descartáveis, 1 litro de
álcool 70% e óculos de proteção. São
ao todo 13 motoristas e cada um
receberá um kit.  De acordo com
a gestora da Pasta, a entrega

dos kits será mensal. "Após uma
reunião com os motoristas, ou-
vimos as necessidades deles e
nos colocamos à disposição para
atendê-los. Eles receberão esses
kits mensalmente, para promo-
ção da saúde do funcionário e
também proteção dos pacien-
tes", comentou Carolina.

Segundo a diretora Maria José
da Silva, os kits de EPIs são funda-
mentais para a saúde dos funcio-
nários, já que lidam com pacien-
tes com doenças virais e infec-
tocontagiosas. "Os motoristas
precisam estar bem amparados
e os EPIs protegem os profissio-
nais individualmente, reduzin-
do qualquer tipo de ameaça ou
risco para o trabalhador", disse.

Kit contém aventais, luvas, máscaras, toucas, álcool
70% e óculos de proteção
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Anjos Vet é a primeira clínica 24 horas de São Pedro
Com a proposta de revolucionar o conceito de clínica veterinária em São Pedro, a Anjos Vet atende todos os dias a qualquer hora do dia e da noite

Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com

Em São Pedro, a Anjos Vet é a
primeira clínica veterinária com
atendimento 24 horas. Sob coman-
do da veterinária Isadora Anjos, o
espaço inaugurado em janeiro deste
ano conta com uma equipe de seis
profissionais para atender todos os
dias da semana a qualquer hora
do dia e da noite.

Com o slogan "Nossa prio-
ridade é cuidar do seu pet", na
Anjos Vet não é preciso marcar
horário nos casos de emergên-
cia, pois o cliente sempre irá con-
tar com um médico veterinário
pronto para atender. A clínica
fica na rua Cezário Azzini, 298,
bairro Vila Rica. Em casos de
consultas especializadas e exa-

mes, é só ligar e agendar: (19)
99964-4512.

De acordo com Isadora, a
ideia de trazer para São Pedro
uma clínica que realmente aten-
da 24 horas surgiu de sua expe-
riência de trabalho em Piraci-
caba. "Eu notei que a cada dez
pacientes que chegavam lá em
Piracicaba, dois ou três eram de
São Pedro. As pessoas daqui não
encontravam o atendimento prin-
cipalmente à noite, nos finais de
semana e feriados", disse.

Num espaço amplo, clima-
tizado, com equipamentos mo-
dernos e dois consultórios, a
Anjos Vet também conta com as
salas Banho e Tosa, Loja, Labo-
ratório, Farmácia, Raio X, Ul-
trassom, UTI, Pré-Centro Cirúr-
gico, Centro Cirúrgico, Cozinha,

Ambulatório, Internação de In-
fecto, Internação de Gato, Inter-
nação de Cães, Área de Serviço,
e dormitório para descanso dos
profissionais.

"Temos uma estrutura incrí-
vel, com total acessibilidade. Foi
tudo pensado como muito amor e
carinho para o bem estar dos ani-
mais", declarou a veterinária, ao
ressaltar os serviços de ortopedia,
cardiologia, fisioterapia, musicote-
rapia, cromoterapia, banhos tera-
pêuticos e de táxi dog. "E em breve
teremos mais novidades, como
uma creche para os animais".

SERVIÇO: Localizada na rua
Cezário Azzine, 298, bairro Vila
Rica, em São Pedro, a Clínica Vete-
rinária Anjos Vet atende 24 horas,
todos os dias. Telefone: (19) 99964-
4512. Instagram/@anjos_vet. A Anjos Vet fica na rua Cezário Azzine, 298, bairro Vila Rica

Veterinária Isadora Anjos é responsável pela primeira clíni-
ca veterinária 24 horas de São Pedro

Espaço conta com Centro Cirúrgico, Pré-Centro Cirúrgico,
UTI e diversas salas de atendimento

Para os serviços de banho e tosa, taxi dog e agendamento
de exames, basta ligar no (19) 99964-4512

Daniella Oliveira
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MUTIRÃO
A Secretaria de Saúde de Águas de São Pedro vai iniciar já neste mês de março um mutirão para atendimentos com
ultrassom. A Pasta estima que há ao menos 400 exames a serem realizados na estância e, dessa forma, zerar a fila.
Entre os meses de março e abril, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com os pacientes que estão aguardan-
do para informar a data e horário dos exames. "Uma medida necessária e que vem ao encontro do que pensamos ser
o ideal: zerar as filas e propiciar mais saúde ao águapedrense", disse o prefeito João Victor Barboza (Cidadania).

Divu lgação

FURTO A CABOS
A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Charqueada
prendeu um indivíduo
acusado de ter praticado
furto de cabos de alta
tensão em uma unidade
da Sabesp. O caso
ocorreu no último dia 24,
quando a corporação
recebeu uma denúncia
por telefone. Atenderam
ao chamado os guardas
Carvalho, Lincoln e
Gaspar. O homem tentou
fugir ao ser localizado,
mas foi preso em segui-
da pela GCM. Os cabos
também foram localiza-
dos e o indivíduo foi
levado ao delegado de
plantão que efetuou voz
de prisão.

EEEEEMENDAMENDAMENDAMENDAMENDA

Charqueada recebe
R$ 125 mil do
deputado federal
Miguel Lombardi

Nesta quinta-feira (3), o pre-
feito Rodrigo Arruda (DEM) este-
ve no escritório regional do de-
putado federal Miguel Lombar-
di, na cidade de Limeira. O che-
fe do Executivo foi acompanha-
do dos vereadores Márcio Reis
e Tião Paraná, além da assesso-
ra de convênios, Lara Franco.

Na oportunidade, eles fo-
ram informados da liberação de
R$ 125 mil em recursos indicados
pelo deputado à cidade de Char-

queada. A verba, que já consta no
sistema da prefeitura, será utili-
zada para custeio da saúde.

"Agradecemos a sensibili-
dade e o empenho do deputado
Miguel Lombardi, que tem sido
parceiro e contribuído muito
com o nosso município", disse Ar-
ruda. Os políticos também aprovei-
taram a ocasião para protocolar
outro ofício solicitando mais R$
500 mil para a infraestrutura
urbana de Charqueada.

 "Agradecemos a sensibilidade e o empenho do deputado", disse prefeito

EVENTOS
A Prefeitura de Águas de São Pedro vai intensificar a divulgação dos
eventos da cidade. Um painel fixo está sendo usado para esta
finalidade. A arte das atrações, no entanto, poderá ser alterada
de acordo com as datas e programações que foram exibidas no
local, ao lado do Parque das Águas. "É mais um meio de divul-
garmos Águas de São e tudo que acontece aqui. Um espaço de
ótima visibilidade e que muito vai contribuir com informação e
atrativos da nossa estância", lembrou o prefeito João Victor Barboza.


