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Prefeitura oferece
programação
artística neste
final de semana
Neste sábado (23), os shows são
com as duplas Carlos e Malu, na
Feira do Produtor, e Adenir e
Ficha, na Feira de Artesanato
Desde a quarta-feira, 20, a
Prefeitura de São Pedro, por meio
da Secretaria de Turismo e Coordenadoria de Cultura, oferece uma
programação artística, que continua neste final de semana. A música ao vivo começou, na praça da
Matriz, com Danilo e Jeferson. No
repertório, sucessos da MPB (Música Popular Brasileira). Ao redor
da matriz, diversos food trucks com
variadas opções de comida. Já nes-

VIA SACRA: 30 ANOS DE TRADIÇÃO - Após dois anos de pandemia sem realizá-la, os organizadores da Via
Sacra tinham dúvida se os fiéis se empenhariam nessa retomada. Qual não foi a surpresa de todos quando
180 pessoas não só compareceram, como também permaneceram até o fim, passando por 15 paróquias, num
percurso de 20 km a pé. "Foi cansativo, mas muito gratificante ver as pessoas conc l u i n d o o t r a j e t o . Te v e
uma senhora com 82 anos que participou, uma moça com duas pontes de safena, e pessoas que
tinham acabado d e sair de uma quimioterapia", comentou Jorge Fernando Baggi, um dos organizadores. A10

A juventude vai fazer a diferença
Professora Bebel
Na quinta-feira, 21 de
abril, tive o prazer de acompanhar a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
à favela de Heliópolis, uma
das maiores do país, com mais de
80 mil habitantes, em um encontro com a juventude.
É sempre muito prazeroso ver
como Lula interage com pessoas de
todas as gerações e classes sociais,
e a especial atenção que dedica a
dois segmentos pelos quais também
tenho carinho particular: os idosos e a juventude. No encontro com
jovens de Heliópolis, mais uma vez,
ele falou a linguagem da juventude e,
sobretudo, abordou os pontos que são
de seu interesse, num momento particularmente duro para eles, premidos pela crise educacional e pela
falta de oportunidades de emprego, no contexto de uma pandemia
que ainda não terminou.
Os jovens, particularmente os
jovens negros da periferia, têm sido
duramente penalizados pelo avanço do ultraliberalismo no Brasil, sob
o comando de um governo federal
genocida e antipovo e por um go-

verno estadual igualmente
elitista e contrário aos interesses populares. A escola
pública está abandonada
pelo poder público e serve
de laboratório para a implementação de programas
educacionais cada vez mais excludentes. O chamado mercado de
trabalho oferece poucas possibilidades para essa juventude que,
ainda por cima, é vítima constante e preferencial para a discriminação e a violência policial.
Por isso, Lula foi certeiro ao
alertar os jovens para o perigo da
aversão à política, alardeada por
determinados setores da elite brasileira como algo "sujo" ou, por
outro lado, a destinação de uma
suposta "boa política" apenas para
seus próprios membros, como se o
exercício da política requeresse formação específica e conhecimento
prévio. Lula, ao contrário, exortou
os jovens à participação cidadã e
ao exercício da política como algo
inerente à vida em sociedade.
Assim como o presidente Lula,
considero que o exercício da política, em seus mais variados graus e
espaços, é um direito, e, mais que

Lula foi certeiro
ao alertar os
jovens para o
perigo da aversão
à política
isso, um dever de todas e todos que
estejam verdadeiramente preocupados em construir um país melhor para a nossa população e para
as futuras gerações. Política não é
coisa para políticos. Ao contrário,
os políticos devem estar a serviço
da sociedade, de suas demandas,
particularmente dos setores mais
vulneráveis da população.
Por isso, dialogar com os jovens sobre a necessidade de que se

mantenham conectados que realidade em que vivem e com as possibilidades de mudanças e transformações é essencial. E esse diálogo
passa pelo incentivo para que todos e todas as pessoas que tenham
idades entre 16 e 18 anos tirem seus
títulos de eleitor e participem das próximas eleições. O prazo para essa providência vai até dia 4 de maio.
É importante que essa juventude que aí está tome em suas mãos
os destinos do nosso estado e do
país e faça a diferença, para que o
Brasil possa voltar a sorrir.
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp.

te sábado (23), os shows musicais são no período da manhã,
com as duplas Carlos e Malu,
na Feira do Produtor, e Adenir
e Ficha, na Feira de Artesanato. As atividades foram alusivas a eventos turísticos tradicionais do calendário municipal, com
decorações específicas, e acontecem gratuitamente desde o dia 20
e vai até domingo (24), em diferentes espaços da cidade. A3

Cartões da Bolsa do
Povo devem ser retirados
A Secretaria e Saúde e Desenvolvimento Social de São Pedro está com cartões do Bolsa
Povo, programa do Governo do
Estado que reúne iniciativas
como o Vale Gás e Ação Jovem.
Os cartões devem ser retirados
às segundas e quartas-feiras
das 8h às 17h e às terças, quintas e sextas-feiras das 8h às

14h. A orientação é para aqueles que fizeram o cadastro que
procurem a Secretaria para pegar o documento e garantir o
benefício. Para retirar o cartão
é preciso apresentar documento com foto. A Secretaria de
Saúde e Desenvolvimento Social fica na rua Ernesto Giocondo, 46, bairro Santa Cruz.

ESPAÇO
Marcos Aquino,
coordenador
pedagógico da
Escola Estadual
Aroldo Donizetti e
a escritora Marina
Rodrigues, num
encontro como
parte do projeto
de espaço que a
Prefeitura Municipal desenvolve
aos escritores
locais. A7

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 23 de abril de 2022
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Alesp tem que revogar o confisco
dos aposentados e pensionistas
Professora Bebel
Há em tramitação na
Assembleia Legislativa do
Estado de S ã o P a u l o
Projetos de Decreto Legislativo (PDL), Projetos
de Lei (PL) e Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) de
iniciativa de deputados de diferentes partidos que propõe a revogação do confisco.
O nosso mandato protocolou
o PDL 39/2020, o PL 450/2020 e a
PEC 6/2021, com apoio de mais 18
deputados de diferentes partidos.
De autoria da deputada Delegada
Graciela, há o PDL 23/2020. O deputado Carlos Giannazi protocolou
o PDL 22/2020. O deputado Agente Federal Danilo Balas tem o
PDL 40/2020. De iniciativa do
deputado Campos Machado, foi
protocolado o PDL 24/2020.
Embora todos os projetos visem ao fim do confisco salarial de
aposentados e pensionistas, o PDL
39 é que realmente ataca a questão
na sua raiz, porque ele susta os efeitos da declaração de déficit atuarial feita pelo Secretário de
Projetos, Orçamento e Gestão,
de 19 de junho de 2020, que permite a cobrança de contribuição
previdenciária majorada dos aposentados e pensionistas.
Dito de outra forma: só há o
confisco porque o déficit foi declarado pelo ato que o PDL 39 pretende anular e não porque um decreto
afirma que quando houver déficit

ele tem que ser declarado.
Cancelar o decreto 65.021/
2020, portanto, não resolve
o problema.
Além disso, há a PEC
6/2021, que é a melhor solução para esse caso, porque
não permite que o Estado de
São Paulo majore contribuição de
inativos e pensionistas, ainda que
possa haver déficit previdenciário,
e pela Constituição Federal, os estados podem regular esse assunto.
Umaandorinhasónãofazverão.

Ajude a
pressionar todos
os deputados e a
Assembleia
Legislativa para
esta finalidade
Mas o fato é que uma andorinha só não faz verão. Por
isso, é preciso unir forças e que
todos trabalhem para que a
ALESP tome uma iniciativa única para acabar com esse vergonhoso confisco, formulando um
PDL que una todos os deputados e revogue de vez esse confisco.
Ajude a pressionar todos os
deputados e a Assembleia Legislativa para esta finalidade.
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e presidenta da Apeoesp

Ação e política
Aldo Nunes
Não vamos confundir
"Ação" com aquela que é
negociada nas bolsas de
valores e, que representam
parte do capital que seu titular possui na empresa.
Nem, também, "Política"
com aquela que é feita por aqueles
que almejam ser eleitos nas eleições
do próximo dia 02 (domingo) de
outubro de 2022. No título que enseja o presente artigo falo de "Ação"
como necessidade de tomada de
providências para evitar que algo
pior venha acontecer pela nossa
inércia e, "Política" como um meio
de unir os extremos para dialogar,
evitando o choque que sempre será
o pior para ambos os lados.
O noticiário jornalístico e televisivo desses últimos dias, nacional e internacional, nos mostra:
crianças na Europa e EUA são vítimas de hepatite aguda; chuvas e
deslizamentos deixam 448 mortos
e 4 mil casas destruídas na África
do Sul por tempestades iniciadas
no leste do país; Putin (Rússia) e
China (Xin) queimam o filme das
autocracias (governo absoluto exercido por uma única pessoa) o que
nos faz depender de trigo e milho;
combustível; remédios; ... num país
- em que se plantando tudo dá. É o
começo da fase em que perdemos a
nossa candura, a nossa calma, as
nossas esperanças, o nosso bom
senso e abrimos brecha para o descontrole emocional e cometamos
atos que jamais esperávamos.
Cumpri-me, portanto, ao perceber que até então a maioria do

Após três anos do
lançamento do "Médicos
pelo Brasil'', o governo
Bolsonaro anunciou a
contratação de 529 médicos que irão atender
em 24 estados do Brasil.
Para a lembrança de todos, esse programa foi
apresentado em 2019
como substituto do programa Mais
Médicos, criado em minha gestão
no Ministério da Saúde e que proporcionou acesso à saúde a 63
milhões de brasileiros com
18.240 médicos espalhados por
4.058 municípios, sendo 34 distritos indígenas.
A falta de médicos para atendimento nos rincões do país é realidade, mais médicos precisam ser
levados para cada canto deste país
para as pessoas que mais precisam.
A intenção nunca foi destruir
ou criar obstáculos no novo programa, como faz Bolsonaro com o
Mais Médicos. Mas queremos que
médicos sejam levados para todos
os municípios que precisam. O propósito é desmascarar as mentiras
anunciadas pelo governo e construir o melhor para o povo, bem
diferente do que faz Bolsonaro.
A decepção é que após três
anos do anúncio do programa, ainda na maior tragédia humana que
tirou a vida de milhares de brasileiros que é a pandemia da Covid19, o governo brasileiro anuncia a
contratação de apenas 529 médicos e ainda cria mentiras absurdas
anulando o Mais Médicos, que de
acordo com pesquisas tinha 95%
de satisfação dos usuários.
Só para vocês terem ideia: o
Mais Médicos levou mais de 2,6 mil
profissionais médicos para atendimento em diversos municípios do
estado de São Paulo. O Médicos
pelo Brasil está levando apenas
41.Ou seja, ao invés de trabalhar
para levar mais profissionais para
quem mais precisa, o governo inventa mentiras, espalha fake news
e desqualifica os médicos cubanos.
Uma parte desses médicos já
atuam nos municípios e vão deixar
apenas de ser vinculados às prefeituras e passarão a ser totalmente
ligados ao governo federal.

Bolsonaro mente ao
dizer que o Mais Médicos
não foi amplamente debatido nas instâncias constitucionais. A lei do programa foi
aprovada pelo Congresso
Nacional, Superior Tribunal
Federal (STF), Tribunal de
Contas da União (TCU) e
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Ou seja,
alémdeserbemavaliadopela
sociedade, foi aprovado pelosórgãos
de controle e pelo poder judiciário. O
presidente diz que os médicos serão melhores remunerados, mas

Em três anos,
Bolsonaro leva
menos médicos
ao povo brasileiro
mentiu quando disse que eles teriam uma carreira de estado, com
estabilidade permanente, depois
disse que iria contratá-los por CLT,
mas na verdade esses médicos irão
receber uma bolsa federal por dois
anos e só depois serão contratados.
Outra inverdade dita por
Bolsonaro é quando ataca os médicos cubanos que atuavam no
Mais Médicos. Ele não só ataca
os profissionais que abriram
mão das suas vidas e convívio
com suas famílias para dar dignidade e saúde aos brasileiros,
mas também desmerece o profissionalismo alegando que "não
sabiam nada de medicina".
Os médicos cubanos do Mais
Médicos eram contratados em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), que realizava o pagamento desses profissionais. Bolsonaro mente ao dizer
que 80% do salário dos médicos
era destinado a Fidel Castro.
Bolsonaro mente ao lançar
um programa que contrata 529
médicos mais que na verdade substitui o vínculo dos profissionais
que já atuam e cria o programa
menos médicos, reduzindo a contratação de médicos, a atenção
básica em saúde e a qualidade
de vida do povo brasileiro.
Alexandre Padilha é médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

Precisamos de
ação, não de
contenda, mas
sim de bom
senso
verão) se unificam e nós nos desunificamos; cada um de nós quer
ser a estrela única do universo, sem
se preocupar que Ele é uno e nós o
seus arredores; nossos bens nos
foram confiados por empréstimo e
quando partirmos eles ficarão para
aqueles que vierem depois de nós
como um lastro de vivência experimentada para um futuro de melhor vida. Tudo passa, lá mora o
passado que é o princípio do "tudo"
e o alicerce para o "futuro".
O "presente" é o hoje e por isso
tomo a liberdade de sugerir: não
posso dizer para o mundo, porque
não o conheço, mas, posso dizer
para a região em que vivo, essa
minha querida São Pedro onde já
estou há mais de 50 anos e que me
outorgou o título de cidadão "sãopedrense" do qual muito me orgulho; as chuvas desta estação outono deste ano serão tardias para
nossa região e, por isso, alerto para
que aproveitemos esses dias ensolarados e anteriores ao inverno que
começa em 21 de junho às 6h15 (a
noite mais longa do ano) e façamos a necessária limpeza nas áreas públicas, ruas, avenidas e travessas, nos córregos Samambaia,
Pinheirinho, Araquá, Tuncum para
evitar a dengue (o mato está alto
demais e vários desses locais se
uma chuva forte cair, o que deve

acontecer com essa variação térmica oscilante não comum, vamos ter
sérios problemas); todos nós devemos estar atentos para esse detalhe e se em seu bairro ou rua isso
for notado, colaborem com a administração pública para que tomem as necessárias providências;
também, mais uma vez reclamo de
uma tomada de decisão para com
os serviços dos correios em nossa
cidade, não temos funcionários
necessários para a nossa demanda, as correspondências não chegam em boa parte das residências,
mas os correios recebem pelo serviço que cobram e não fazem a distribuição e tais correspondências
onde foram parar? Algo errado está
acontecendo e alguma providência
precisa ser tomada, assim como
para os serviços de telefonia que se
utilizam dos postes juntamente com
a CPFL, e as linhas telefônicas fixas estão sendo afetadas, até parecendo que querem acabar com elas,
para engolir os celulares, a moda
que pegou no mundo. Quem não
tem dinheiro para comprar celular
ou ainda saber utiliza-lo com a destreza necessária,comofica?Pagamos
uma mensalidade bem cara para sua
utilização, mas, infelizmente, ele não
funciona em todo lugar. Esse é o
futuro que nos espera. Precisamos
de ação, não de contenda, mas sim
de bom senso. O mundo não está
acabando, nós é que somos quem
estamos acabando com ele!
Aldo Nunes, contabilista, advogado e Agente Fiscal de
rendas aposentado E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

A palavra recorrente dos políticos

Programa dos médicos
Alexandre Padilha

nosso povo brasileiro, em
especial, aqueles de menor
renda, desempregado, carente de melhor estudo,
marginalizado, é o que
está sendo mais penalizado e se aventurando nos
negócios impossíveis e nas
atitudes absurdas. Continuo então a insistir em passar aos
meus leitores às experiências já vividas, estudos mais meticulosos das ciências ocultas, da história universal,
da intuição (discernimento à primeira
vista) que todos possuem e precisam
exercita-la com melhores estudos
como tenho orientado em meus
artigos, para sua utilização naquilo que possa melhorar nossa vida
neste plano terreno, tomando decisões e ações que não prejudiquem
às demais pessoas e seres.
Como ainda ativo na imprensa escrita, pela qual luto para sua
não sucumbência (perda do ânimo
pela vida), muito necessário no momento atual em que tudo parece estar
morrendo e nada se faz para que a
morte o suplante. "Viemos ao mundo
para fazer algo por ele, para dar o melhor de nós, deixar rastros positivos da
nossa passagem e, em dado momento, partir" - levando conosco
boas lembranças e porquê não, o
prazer e alegria dos que comigo trilharam os caminhos desse nosso
mundo maravilhoso e azul.
Tudo está mudando sem que
estejamos percebendo: mas não
podemos negar que ele segue a natureza; o nosso céu nos manda os
necessários sinais, mas, estamos
olhando para baixo; as estações do
ano (primavera, outono, inverno e

João Ribeiro Junior
Dizem os políticos (de
esquerda ou de direita)
que o direito à liberdade
só se aperfeiçoa numa democracia. Mas, que tipo
de democracia? Uma vez
que o conceito de democracia ´complexo, polissêmico, se
não elástico para atender casos
particulares. Hoje, o conceito de democracia tornou-se um estereótipo, uma palavra repetida, sem essência nenhuma. Daí a facilidade
com que com ela vem sendo empregada, e muitas vezes sem sentido, principalmente em contextos
sócio-políticos que não correspondem à realidade. O que se pode afirmar é que, a partir dos gregos. (Vale
lembrar que para Platão e Aristóteles, democracia é a pior forma de
governo. Platão ("República", Livro
VIII) entendia que uma sociedade
democrática levaria sua sede de
indisciplina e igualdade ao extremo, "tolerando a desordem e recompensando as inteligências comuns, reservando sua aprovação,
tanto na vida privada quanto na

pública, aos chefes de governo que se comportam como
súditos e aos súditos que se
comportam como chefes de
governo". E Aristóteles,
compartilhando desta concepção dizia "onde o pobre
governa isto é a democracia" ("Política". Livros V e
VI, e "Ética a Nicômano, "
Livros VIII a X).
Passando por Abraham Lincoln, com seu discurso de Gettysburg (1873), onde conceitua democracia como o "governo do povo,
pelo povo e para o povo" - os teóricos da democracia vêm se repetindo. Entendo que a democracia
não consiste apenas em um ideal político, isto é, num puro dever-ser. A discussão sobre os
fins da democracia entreabre a
importante questão dos meios.
Sob esta perspectiva, o conceito
de democracia representa mais
do que uma filosofia política;
constitui, também um processo
político, ou seja, uma forma institucionalizada de participação
da sociedade no exercício do poder, que pressupõe a existência
de um conjunto de instituições po-

Não tem
nenhum
governo no
mundo que seja
democrático, no
sentido pleno da
palavra
líticas ordenadas a essa participação. Mas, acima de tudo, a democracia é uma vocação. Vocação
humana nascida da liberdade.
E assim da aristodemocracia dos antigos germanos à democracia ditatorial popular dos chineses de Mao, as diversas significações enxameiam. Os fabianos ingleses do século XIX falavam de
democracia industrial; os comunistas ainda falam em democracia
popular; os norte-americanos, em
democracia social (que é também o
que se repete diariamente entre
nós.; e o Japão continua a ser uma
democracia trabalhista. Fala-se,
ainda, em democracia revolucionária, ou em socialismo democrático.
E essa palavra sem cerimônia pre-

tende a consistência e ignora a sua
insistência. Aliás, Marx e Engels
afirmavam que a primeira fase da
revolução operária é o advento do
proletariado como classe dominante e a conquista da democracia.
Parece sistema que tem
tudo para funcionar e que, pela sua
lógica natural e simples, e pela sua
inerente justiça, deveria originar
sucessões de governos democráticos, mas isso não acontece. Na
verdade, não tem existido em
nenhum lugar do mundo, durante um tempo apreciável, um
governo do povo, pelo povo e
para o povo. Recorde-se que
tanto Mussolini como Hitler foram eleitos democraticamente.
Para não mencionar certos presidentes sul-americanos com
tendência ditatorial, que se dizem democratas.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado e Ciência Política,
de História, doutor em
Educação, mestre em Filosofia (Unicamp)

A saúde de nossa liberdade
José Renato Nalini
O Estado de direito de
índole democrática, opção
do constituinte em nome do
povo, o único titular da soberania, é a concretização
jurídica da liberdade. Voltaire e Kant disseram que "o homem é livre quando não tem de
obedecer a ninguém, exceto às leis".
Só que se pensava na lei como
relação necessária que se extrai da
natureza das coisas. Leis racionais,
tendentes a favorecer o convívio e
a atenuar - ao menos um pouco - a
carga cruel de vicissitudes que recai sobre os ombros humanos.
Numa formulação ideal, o legislador seria o mais importante
dentre os detentores de poder. É
dele a prerrogativa de estabelecer
as regras do jogo. Por isso a convicção arraigada na consciência
coletiva, de que não há limites que
possam vir a ser postos aos poderes do legislador. Isso é decorrência da concepção de soberania popular e do anseio democrático.
Só que a crença de que a submissão de todas as ações do Estado à legislação equivale à preserva-

ção do Estado de direito é
questionável. Estado de direito não é sinônimo de Estado
legal. A atuação de um governo pode ser formalmente
legal, mas não se conformar ao
estadodedireito. Parecequeisso
ocorredemaneirasistemáticano
Brasil de nossos dias. Quando o Parlamento permite que ingressem no
país centenas de herbicidas venenosos, proibidos em seus países de
origem, existe uma aparência de legalidade. Mas será que isso representa atendimento a valores superiores, como a saúde da população
e a preservação ambiental?
Essa percepção não é nova. O
insuspeitíssimo F. A. Hayek, na celebérrima obra "O caminho da servidão", já advertia há quase oitenta anos: "A lei pode tornar legal
aquilo que para todos os efeitos
permanece uma ação arbitrária e,
para possibilitar a gestão central das
atividades econômicas, é-lhe necessário fazer isso. Se a lei declara que
uma autoridade ou comissão podem agir da maneira que lhes convém, todas as ações destas serão
legais - mas não estarão por certo
sujeitas ao estado de Direito. Con-

Numa República
de prolífica
produção
normativa,
existe lei demais
e observância
de menos
ferindo-se ao governo poderes ilimitados, pode-se legalizar a mais
arbitrária das normas; e desse
modo a democracia pode estabelecer o mais completo despotismo".
Não se trata de um conflito
entre liberdade e direito. John Locke já esclarecera não poder existir
liberdade onde não há leis. O conflito verifica-se entre diferentes espécies de lei - tão diferentes entre si
que quase não merecem o mesmo
nome. Uma é a lei que fundamenta
o estado de Direito, princípios gerais estabelecidos de antemão, "regras do jogo" que permitem ao indivíduo prever como será empregado o aparelho coercitivo do Estado, ou o que ele e seus concidadãos poderão fazer, ou serão obrigados a fazer, em circunstâncias
dispostas em lei. A outra espécie de
lei dá à autoridade poder efetivo
para agir da maneira que lhe parecer conveniente. É evidente, pois, a
impossibilidade de manter o estado de Direito numa democracia
que pretendesse decidir todo conflito de interesses, não de acordo
com normas previamente estabelecidas, mas segundo sua proximidade com o poder, com sua confissão religiosa, com sua ideologia,
seja ela obscurantista ou não.
Numa República de prolífica
produção normativa, onde quase
tudo está escrito na Constituição,
existe lei demais e observância de
menos. A começar daqueles que são
pagos pelo povo para servir a seus inte-

resses. Houvera obediência à Constituição, a "lei das leis" e o Brasil não
seria o pária ambiental de que alguns
energúmenos se orgulham. Ao contrário, cuidaria de zelar por suas florestas, para delas extrair o imenso volume de recursos disponíveis para os
créditos de carbono. Ou o mundo
se descarboniza rapidamente,ouseu
fim será bastante próximo. A ponto de
ainda encontrar vivos alguns de seus
mais cruéis detratores.
Um Brasil de quarenta partidos, com mais outros quarenta a
"pedir pouso" junto ao TSE, não pode
dar certo. As reformas necessárias não
foram feitas. O "Centrão" não deixa.
Quer exaurir as tetas da viúva, já na
UTI com este combo de crises. E o
Império ainda resiste na consciência coletiva, embora privado do injustiçado estadista Pedro II.
A insensatez coletiva, com certa conivência do sistema Justiça,
parece encaminhar o Brasil para
um totalitarismo tangido pela ignorância. Hayek já advertia para o
equívoco "da ideia de que os aspectos mais repelentes dos regimes totalitários se devam à casualidade
histórica de esses regimes terem
sido estabelecidos por canalhas e
bandidos. Não devemos iludir-nos
supondo que todas as pessoas de
bem são forçosamente democratas
ou desejam fazer parte do governo. Muitos prefeririam confiá-lo a
alguém que reputam mais competente". E a omissão dos bons deixa
o vácuo para que cheguem ao poder os maus. E daí não querem
mais sair do bem bom!
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente
da Academia Paulista de
Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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São Pedro tem programação
especial de incentivo à leitura

Atividades são realizadas por meio de parceria entre a Coordenadoria de
Cultura e a Secretaria de Educação; Biblioteca receberá visitas dos alunos
A Prefeitura de São Pedro, por
meio de parceria entre a Coordenadoria de Cultura e a Secretaria
de Educação, oferece em abril programação especial de incentivo à
leitura, com diversas atividades
gratuitas tanto para estudantes da
rede municipal de ensino quanto
para a comunidade em geral.
Durante o mês, a Biblioteca
Municipal Gustavo Teixeira receberá visitas dos alunos para que
conheçam todo o processo desenvolvido no local com a bibliotecária
Fabiane Tavares. Eles poderão, inclusive, fazer a carteirinha para
empréstimo de livros. Todas as
ações na biblioteca até 30 de abril
terão a presença de personagens do
Sítio do Pica Pau Amarelo, além de
pipoca e algodão doce.
Nas escolas, as ações também
são variadas, como oficinas de marcadores de páginas com dobraduras e
oficinas de fantoches com EVA. Para
os alunos do ensino infantil estão
planejadas atividades sensoriais
nas bibliotecas escolares, nas quais
os alunos, pelo tato, poderão sentir
texturas para assimilar com imagens e figuras ilustrativas.
"Nosso intuito com essa
programação especial vai além

de uma comemoração alusiva às
datas relacionadas aos livros.
Queremos fazer com que os alunos e o nosso público sintam-se
interessados no ato de ler, bem
como aguçar em toda faixa etária um desejo pelo fascinante
mundo dos livros", disse o coordenador municipal de Cultura, Ivan Teixeira.
Ele comentou, ainda, que os
alunos participarão de uma oficina nas escolas para confecção de
cartazes com a técnica de colagem
criativa, sendo que a escola Guido
Dante fará exposição do produto
final na biblioteca.
MAIS - Também neste mês, a
Coordenadoria de Cultura lançou
o projeto Nossos Escritores, de valorização dos escritores locais. A
estreia ocorre com a escritora Marina Rodrigues, autora do livro
Pássaro com Olhos de Fogo. A primeira escola sorteada para participar da iniciativa foi a Professor
Aroldo Donizeti Leite, com alunos do 3º ano do ensino médio,
que receberam exemplares do
livro e farão a leitura da obra
para, em seguida, participarem
de bate-papo com a escritora na
biblioteca municipal.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
16/04, às 9h30 - Contação de
histórias, com Doralice Zinni, na
Praça da Matriz;
18/04 - às 9h e 14h - Intervenção na praça Santa Cruz, com a personagem Emília, do Sítio do Picapau Amarelo. A personagem contará histórias em sua colcha de retalhos e fará distribuição de livros
paradidáticos (Esse é o Dia Nacional do Livro Infantil e de nascimento do escritor brasileiro Monteiro Lobato, criador do Sítio do
Pica-pau Amarelo);
18 e 19/04 - Oficinas de confecção de dedoches em feltro, para
professores, com a artesã Dani
Monge (ação para que o material
produzido na oficina seja apoio nas
atividades e metodologias em sala
de aula);
23/04, às 9h30 - Contação de
histórias, do Projeto História Embaixo da Árvore, sobre a obra Sonho de Uma Noite de Verão, no
jardim da Biblioteca Municipal
Gustavo Teixeira (projeto de autoria de Monica Estela e André Castanho - Esse é o Dia Mundial do
Livro, em homenagem aos escritores Inca Garcilaso de la Vega, Wi-

lliam Shakespeare e Miguel de Cervantes, que morreram no dia 23 de
abril de 1616);
25/04, às 9h - Leitura dramatizada do livro A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato. Com participação da coordenadora escolar
Karina Gonçalves, da técnica em
biblioteca escolar Rita Reich e de
Maria Luiza Cardozo (Este livro foi
escolhido porque aborda a guerra,
assunto atual na sociedade);
25 a 29/04 - Alunos da rede
municipal de ensino visitam a biblioteca municipal, participam de
contação de histórias e têm contato com fantoches, com a contadora de histórias Rita Reich;
26/04, às 19h - Palestra com a
professora de teatro Carla Callado.
Leitura de texto de autoria de Nelson Gonçalves e explanação sobre
a importância da leitura para a
dramaturgia;
27/04, às 9h30 - Contação de
histórias, do Projeto História Embaixo da Árvore, sobre a obra Sonho de Uma Noite de Verão, para
os alunos dos 7º anos da rede
municipal de ensino.
30/04, às 9h30 - Contação de
histórias, com Doralice Zinni, no
jardim da biblioteca

Prefeitura intensifica ações
de limpeza nos bairros
A Prefeitura de Charqueada
tem realizado nos últimos dias
ações intensivas de limpeza em áreas públicas com grande concentração de sujeira. Uma equipe de trabalhadores faz a remoção de materiais vegetais, cacarecos, entulho,
entre outros que são encontrados
nas calçadas e vias públicas da cidade. Durante o trabalho, também
é feita a manutenção da rede de
drenagem pluvial, que são os bueiros e galerias de água de chuva.
As limpezas se concentraram
por enquanto nos bairros GSP Life,
Residencial Sancinettti, Santa Helena, Alvorada 1 e 2, Centro e na
Via José Navarreti. Estas ações fa-

zem parte de um projeto de governo de manter a cidade limpa e higienizada, contribuindo para o combate à doenças como dengue, reduzindo a ocorrência de animais
peçonhentos e gerando uma aparência melhor da cidade.
"Manter Charqueada limpa é
nosso dever. Por isso este trabalho
tem sido permamente. É imprescindível que a população também faça
a sua parte. Vale lembrar que temos mensalmente as ações do catacacareco e pontos de descarte em
específico para que a cidade fique
limpa e livre de doenças e aparição
de bichos peçonhentos", lembrou o
prefeito Rodrigo Arruda (DEM).

Equipes fizeram a limpeza em áreas públicas com
grande concentração de sujeira

B OMBEIROS

Alex de Madureira destina emenda para São Pedro
O deputado Alex de Madureira (PL) esteve na manhã de sábado (18), em São Pedro, onde realizou a entrega de equipamentos
adquiridos por emenda parlamentar de sua autoria ao 1º
Subgrupamento do 16º Grupamento de Bombeiros. Do pacote
de aquisições da emenda constam um compressor de ar respirável e uma nova estação de recarga. "Tenho certeza de que
será de grande utilidade para o
salvamento de vidas, esses equipamento que me foram solicitados pelo vereador de São Pedro,
Dr. Luciano Veterinário", informou Ale de Madureira.
Por ocasião da entrega, estiveram presentes o Capitão Giovani, comandante do 1° SGB/16GB, o
Tenente Coronel Harley, Comandante do 16.º Grupamento de Bombeiros, o Major Moura (Subcomandante), e Claudinei Franco de Arruda (secretário municipal de Governo de São Pedro).
COM VEREADORES Aproveitando a passagem pelo município, o deputado Alex de Madureira se reuniu com uma comitiva
de vereadores da cidade. Estiveram
presentes Du Modesto, ex-prefeito
de São Pedro, e Luís Melado. O encontro também contou com a participação de lideranças locais, como Kinho, Clodoaldo, Soeli, Bel, José Luís,
Eduardo, José Aubenito, Sandra
Favaro e Lucia Valentim.
GIRO - A segunda-feira (18)
serviu para o deputado Alex de Madureira visitar outra cidade da
Região Metropolitana de Piracicaba e, no caminho de volta, esteve
no município de Charqueada.

Aldo Guimarães

Deputado estadual Alex de Madureira encontrou-se com lideranças sãopedrenses

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

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

CASA TÉRREA JD. PORANGABA: 3
dorm. (1 suite), w.c. social, lavabo, sala
para 2 ambientes, cozinha, área de serviço, abrigo, amplo quintal com quarto,
banheiro e salão+ quiosque. R$
550.00,00 (M.B.)

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

No Corpo de Bombeiros de São Pedro, Alex entregou entrega de equipamentos

"Aproveita a passagem pela cidade de Charqueada para agradecer o apoio recebido pelos vereadores João Cardoso, Márcio

Borracha, Robinho e Marquinho Arruda, que é o atual Presidente da Câmara de Charqueada", disse Alex de Madureira.

F ERIADO

Prefeitura oferece programação artística

Música, oficinas artísticas
e food trucks estão na programação especial que a Prefeitura
de São Pedro, por meio da Secretaria de Turismo e Coordenadoria de Cultura, preparou
para munícipes e turistas para
o feriado do dia 21 de abril, referente ao Dia da Inconfidência
Mineira ou Dia de Tiradentes.
As atividades foram alusivas a
eventos turísticos tradicionais
do calendário municipal, com
decorações específicas, e acontecem gratuitamente desde o dia
20 e vai até domingo (24), em
diferentes espaços da cidade.
A programação começou na
quarta-feira, dia 20, com música ao vivo, a partir das 20h30,
na praça da Matriz, com Danilo
e Jeferson. No repertório, sucessos da MPB (Música Popular
Brasileira). Ao redor da matriz,
diversos food trucks com variadas opções de comida. No dia
seguinte, 21, sob a temática Carnaval, se apresentaram a banda do Bloco Boralá, de Santa
Bárbara D´Oeste, e a Banda

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

Ária. Ontem (22), as motos invadiram a praça para anunciar
o Encontro de Motos, que acontece todos os anos em julho este ano será entre os dias 15 e
17 de julho -, ao som da Banda
Rock n´Roads. Neste sábado
(23), os shows musicais são no
período da manhã, com as duplas Carlos e Malu, na Feira do
Produtor, e Adenir e Ficha, na
Feira de Artesanato.
OFICINAS - Desde quinta,
acontecem as oficinas artísticas,
sempre às 10h, na Feira de Artes e
Artesanato, atrás da igreja matriz.
A primeira oficina é de fantoche de
coelho de dedo, com a artesã Laura. No dia seguinte tem dobradura de carinha de coelho, com a
artesã Maria Antonia. Depois,
no sábado, será a vez de desenhar, transformando número
em coelho, com a artesã Maria
Ângela. Para encerrar a programação acontece, no dia 24, a oficina
de embalagem de Páscoa com papel Kraft, que será ministrada
pela artesã Maria Antonia. "Pensamos em atividades para tipos

variados de público, de crianças a
adultos, para que toda a família
possa aproveitar estes dias para
descansar e se divertir na nossa
estância", comentou a secretária
municipal de Turismo, Clarissa
Campos Quiararia.
DECORAÇÃO - Compõem a
decoração especial da cidade neste
feriado de Tiradentes elementos
que remetem às atividades praticadas pelos turistas no município e
inspiradas nas palavras que mais
definem a cidade segundo os visitantes que participaram da Pesquisa de Demanda Turística aplicada
recentemente pela Secretaria de
Turismo. Além disso, o letreiro "São
Pedro", na Praça Gustavo Teixeira, terá como complemento decorativo o voo de um balão. Especificamente no sábado, a empresa Air
Brasil colocará balões no Largo
da Matriz e, se as condições climáticas permitirem, fará minivoos ancorados com os presentes no local, em referência aos
balões das quermesses, tema da
apresentação da noite, com a
dupla Diego Morais e Rafael.

CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,
sala TV com pergolado, sala de jantar com
varanda e vista panorâmica, cozinha planejada e barzinho, abrigo. Parte Inferior:
Área gramada e piscina, amplo salão com
cozinha, banheiro, quarto de despejo e lavanderia. Acabamento de primeira - R$
780.000,00 (V.Z.).
CASA JD. PORANGABA: Parte térrea: abrigo, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 suíte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quintal grande. R$ 300.000,00 (K.S).
CASA/SOBRADO JD.PORANGABA: Terreo: Estacionamento3 carros, sala com
sacada, cozinha, w.c. social, lavanderia,
churrasqueira e forno + edícula com 1 quarto, sala. Cozinha e banheiro. Superior: 3
dorm. (1 suite), w.c. social e sala, vista
panorâmica. R$ 520.000,00 ( P/R)
CASA VISTA PARA LAGO: Térreo: Sala
de jantar, sala de tv e sala para lanchar
ambas com magnifica vista, lavabo, cozinha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3
dorm. (1 suíte), w.c. social, varandas, piscina, churrasqueira e quintal. R$
590.000,00 (R.S.)

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local,
3 frentes - R$ 2.300.000,00 (B)
Terreno Jd. California - 274 m2 - R$
120.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes:
R$ 400.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) R$ 210.000,00 (W.R)
Te r r e n o C o m e r c i a l : 4 4 5 m 2 - R $
170.000,00 (JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
550.000,00 (J.S)
Terrenos Comercial: 288 m2 - R$
130.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba: 317 m2, murado. R$ 175.000,00 (M.C.P)
Terreno Comercial: 450m2, declive. R$
180.000,00 (A.M)
Área Comercial: 1.156 m2, plana. R$
752.00,00 (W.M.)
CHÁCARAS PRONTAS
LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000
m2, com excelente residência de 3
dorm. (1 suíte), todos com armários
embutidos, w. c. social, lavabo, sala
de estar com lareira, sala de jantar,
cozinha com armários, varandas em
L, piscina, quiosque com churrasqueira, play ground, campo de futebol,
canil, horta, casa para caseiro e quarto de ferramentas. R$ 795.000,00 (V.)

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

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

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

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana,
Lot. Primavera R$ 180.000,00.
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EEP Baja disputa 27ª Competição Nacional
Equipe superou obstáculos e manteve o carro pronto para o campeonato, onde participa com o carro de número 68

Os 16 membros que compõem
a Equipe Baja EEP, da Escola de
Engenharia de Piracicaba, deixaram as dependências da Escola por
volta das 11 horas de ontem, 20,
rumo à cidade de São José dos
Campos, onde ocorre o 27º Campeonato Nacional Baja SAE, numa
iniciativa da SAE Brasil (Sociedade
de Engenheiros da Mobilidade).
A equipe participa com o carro
de número 68 e representará a região metropolitana de Piracicaba na
competição, que prossegue até domingo, 24. "Somos a única equipe
da região a participar deste grande
evento e, além de orgulhosos, estamos otimistas com o comportamento do carro e conscientes da nossa
responsabilidade", disse o Prof.
André de Lima, coordenador do
projeto Baja na EEP.
Ele conta que algumas equipes não conseguiram finalizar o
carro em tempo hábil, enquanto
outras acabaram se desfazendo em
função da pandemia. "A EEP felizmente conseguiu superar todos esses obstáculos e manter o carro
pronto para a competição", disse.
Segundo Lima, a tarde de on-

N OVO

tem, quarta, foi reservada para inscrição da equipe e retirada da documentação necessária para a prova. Hoje, quinta, têm início as provas estáticas para checagem do carro quanto aos itens de segurança
e conforto e regulação do veículo, o regulamento da SAE para
a competição; e também as provas dinâmicas de frenagem, arrancada e força ou torque, que prosseguem na sexta.
No sábado, tem prova dinâmica no mini circuito, com matamata e duelo direto entre os
carros que superaram as provas
de quinta e sexta-feiras. "São
várias provas acontecendo e todas elas contam pontos para
definição da equipe com a melhor colocação", explicou Lima.
Já no domingo, acontece o tão
esperado enduro, com quatro horas de corrida para finalização desta etapa nacional. "Nossa expectativa é grande e estamos otimistas
com a conquista de boas colocações
nas provas, pois nos preparamos
muito para chegarmos até aqui",
considerou o coordenador. Ele revela que, logo após o Nacional, a

equipe focará na realização da etapa regional do Campeonato Baja
SAE, que acontece nos dias 16, 17 e
18 de novembro nas dependências da
Escola de Engenharia de Piracicaba/
EEP. "Esta é a quinta vez consecutiva que a EEp sedia o regional, devido ao comprometimento e qualificação dos profissionais envolvidos e à
estrutura oferecida pela Escola
para este tipo de atividade", disse.
O capitão da equipe, Leonardo Sarto, revela que o carro está
praticamente novo e participou de
apenas uma competição. "Promovemos mudanças e adaptações necessárias para evitar erros passados e investimos mais na manutenção preventiva para manter o
vigor prático do carro", disse.
Segundo ele, disciplina, conhecimento e trabalho em equipe foram fundamentais para que a equipe pudesse chegar ao Nacional,
competição de grande expressão
que exige técnica, habilidade e
trabalho em equipe. "São características que certamente nos
garantirão vantagens futuras
com relação ao mercado de trabalho", pontuou o capitão.

Divulgação

Os 16 membros da Equipe Baja EEP partiram ontem rumo a São José dos Campos,
cidade sede da Competição este ano
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Parque do Voo Livre ganha parapente de 3m de altura

O Parque do Voo Livre de São
Pedro tem agora novo ponto para
fotos instagramáveis. É um equipamento em formato de parapente, em alusão ao esporte
praticado no local. Colorido, o
parapente estático tem três metros de altura e cinco metros de
comprimento. Ao fundo, as formações geológicas da Serra do
Itaqueri compõem as fotografias.
De acordo com a secretária de
Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de São Pedro, Clarissa Campos
Quiararia, o espaço para fotos ficará aberto ao público diariamente.
"São Pedro é muito conhecida pelas belezas naturais e pelos esportes ao ar livre, então, nada mais
propício que deixarmos neste local
um atrativo alusivo ao voo livre de
parapente, que pode ser usado tanto pelos praticantes do esporte
quanto para os turistas que frequentam o espaço para contemplar
a paisagem", disse.
O projeto, execução e a pintura do parapente estático e do muro
ao redor do atrativo foram feitos
pelo artista plástico Lajur Oliveira,
que também foi responsável pela
pintura da escadaria do Parque Aureliano Esteves, o Parque do Cristo. "Para este parapente, pensei em
algo bem vivo, bastante colorido,

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Plante árvores
para observar aves

Parapente no Parque do Voo Livre

com alegria para os visitantes. E
para o muro ao redor, eu planejei a
pintura com tons da paisagem ao
fundo, para dar a intenção de profundidade do local", explicou.
MAIS - No próximo mês, a cidade deve ganhar outro atrativo

para fotos. Será um jardim do
amor, com buquês de corações,
para que casais possam pendurar
ao redor cadeados como forma de
representação da aliança amorosa.
O jardim do amor será instalado
em frente a igreja Santo Antônio.

OUTROS - Além do parapente, da escadaria do Parque do Cristo e do jardim do amor, compõem a lista de lugares instagramáveis de São Pedro os letreiros na Praça Gustavo Teixeira e no
portal de entrada do município.

V ÔLEI

Equipes de São Pedro vencem
em 4 categorias, em Piratininga

As equipes de vôlei adaptado de São Pedro foram campeãs nas 4 categorias de que participaram na competição Inter
x praia versão caipira, organizada pela Atiba (Associação da
Terceira Idade de Bauru).
"Essa competição acontece
em duas etapas. A versão praia
foi em dezembro e São Pedro

também ficou campeã em várias categorias. Dessa vez, ganhamos nas categorias 47+ feminina, 57+feminina e masculina e 69+ masculina", conta a
professora de Educação Física
e treinadora das equipes de São
Pedro, Janaína Martins.
A competição realizada de
8 a 10 de abril, em Piratininga,

A competição foi realizada em Piratininga

teve participação de equipes de
São Pedro, Piratininga, Marília,
Araçatuba, Bauru e Praia Grande.
O vôlei adaptado é um esporte criado com o objetivo
de desenvolver o aspecto cognitivo, fisiológico e social dos
jogadores com 50 anos ou
mais. São Pedro tem histórico importante na atividade.

Sediou competições em março da 11ª edição da Copa
Amigos do Vôlei Adaptado e
volta a realizar jogos desta
competição em novembro.
Interessados em participar das
atividades podem entrar em contato
com a Coordenadoria de Esportes e
Lazer, pelo telefone 34819393, que
também é WhatsApp.

A competição aconteceu de 8 a 10 de abril

Recentemente, recebi uma
notícia muito interessante por email: um estudo norte-americano mostrou que as aves migratórias estão encolhendo devido às
mudanças climáticas. O estudo
também apontou que espécies de
cérebros maiores estão diminuindo menos fortemente que espécies de cérebros pequenos.
Vamos começar nos situando: aves migratórias são aquelas
que sobrevoam quilômetros de
terra, em determinada época do
ano, com o objetivo de encontrar
alimentos e boas condições meteorológicas. Superando barreiras
físicas impressionantes, como
desertos e montanhas, a migração de aves se tornou alvo de
muitos estudos.
Foi o caso da reportagem em
questão: quando falamos de
aves, o tamanho do cérebro é considerado um indicador de flexibilidade comportamental. Isso
quer dizer que a estrutura do cérebro se correlaciona com maior
capacidade de aprendizagem e
maior expectativa de vida. Como
consequência, aves menores são
mais sensíveis às mudanças climáticas.
O tamanho corporal maior
ajuda os animais em lugares frios a se manterem aquecidos, enquanto um corpo menor retém
menos calor. Assim, a redução
do tamanho tem um custo potencial para uma ave - principalmente na hora de completar suas
longas jornadas migratórias.
Achei que era um estudo
isolado, no entanto, procurando
mais sobre o assunto me deparei
com outra notícia: mudanças climáticas estão reduzindo populações de aves amazônicas - até em
áreas intocadas da floresta!!
As alterações provocadas
nos padrões climáticos se devem
principalmente a ações do homem, como queima de combustíveis fósseis, emissão de gases do
efeito estufa, poluição do solo e
dos recursos hídricos e o aumento do desmatamento das florestas brasileiras - as duas últimas
com efeito direto do bem-estar das

aves. Isso lembrou-me a história de um amigo: o Antônio. O
seu hobbie era observar aves
(sim, isso é uma atividade
muito comum!), ele acordava
cedo para conseguir escutar os
primeiros cantos do dia.
Só que, em algum momento da sua jornada, ele percebeu uma coisa: não existirão
mais pássaros se não tivermos
mais árvores. Uma constatação tão simples, mas que muitas vezes nos esquecemos.
Então, Antônio começou um
novo hobby, agora ele plantava árvores e mais árvores na
sua cidade.
Essa história me encantou e
agora conto para todo mundo
que posso. Aliás, você sabia que
o Brasil é o país das aves? Cerca de 20% das aves do mundo
vivem no território brasileiro, o
equivalente a 1.919 espécies!
As aves são fundamentais
para manter o equilíbrio da vida
na Terra e o bom funcionamento
do ecossistema. Seu papel na natureza é gigantesco!!! Além disso, observar aves é uma maneira
de estar em contato com a natureza. Pode também contribuir no
combate a doenças, como a depressão ou hiperatividade.
Comecei, em minhas pequenas caminhadas até o ponto de ônibus, a notar quais aves estão ao meu
redor. Agora já consigo conhecer
uma Jaçanã, o João-de-barro e
até a Lavadeira-mascarada.
Por isso, deixo esse convite a
vocês: pegue uma tarde e dedique-se a olhar as aves - ao atentar-se com o meio ambiente, você
irá perceber que, de fato, a natureza e o ser humano são um só.
E se precisarem de uma ajudinha com identificação, não deixem de conferir a cartilha Rota
das Aves - São Pedro/SP, disponível em todas nossas redes
sociais da Coordenadoria de
Meio Ambiente.
Mariana Siciliano, colaboradora técnica da
Coordenadoria de
Meio Ambiente

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é
uma iniciativa da Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que
está achando ou dê sugestões através do Instagram @meioambientesaopedro ou e-mail:
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo choppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gimenes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------VENDO
Sitio com 3 alqueires no macuco, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------VENDO
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza barros, av.Antônio albino ribeiro, 2
quartos, sala, cozinha, 1 wc, garagem para 3 carros e salão
comercial sendo 120 m2 de
construção. Valor: 300 mil reais, aceito financiamento e permuta com terreno em Piracicaba. Contato: 19 996090194.

VENDO
Parati 98 completa AR DIREÇÃO
e vidro e trava elétrica. Motor
novo. 1000 motor AT. Fone (19)
9.9867-9421.
------------------------------------------VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, revisado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documentado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabela. Tratar (19) 9.9862-4594.

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.

------------------------------------------PRECISA-SE
De mulher para limpeza de
casa. Tratar (19) 9.9330-5347.
------------------------------------------PRECISO
De pessoa para limpeza de chácara. (19) 9.9330-5347.
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Coordenadoria desenvolve projeto para dar
visibilidade à produção literária autoral
Prefeitura oferece espaço para autores apresentarem obras; estreia do projeto foi com a escritora Marina Rodrigues, autora de Pássaros com Olhos de Fogo

Para fomentar a produção literária autoral em São Pedro, a
Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Cultura e a Biblioteca
Municipal Gustavo Teixeira, iniciou neste mês o projeto Nossos
Escritores, no qual escritores
são-pedrenses têm espaço para
lançar e apresentar suas obras
ao público, incluindo visitas a
escolas da cidade. A estreia do
projeto foi com a escritora Marina Rodrigues, autora do romance Pássaro com Olhos de Fogo.
Com 167 páginas, o livro Pássaro com Olhos de Fogo é ambientado na São Paulo dos anos 1950,
uma cidade enfeitiçada, presa entre o saudosismo e a modernidade.
Neste cenário, a jovem Elis desvenda
histórias de amores malditos após presenciar o assassinato de uma noiva na porta da Catedral da Sé.
De acordo com o coordenador
municipal de Cultura, Ivan Teixeira, a ideia do projeto Nossos Escri-

tores nasceu com a realização, no
ano passado, da 68ª Semana Gustavo Teixeira, tradicional evento
cultural de São Pedro. "Fizemos o
convite aos escritores para apresentarem suas propostas de
obras e depois passamos a nos
programar para levar essas
obras ao público, principalmente nas escolas, com o intuito de
multiplicar as informações e também incentivar a produção literária nos estudantes", contou.
A primeira escola a receber o
projeto Nossos Escritores foi a Escola Estadual Professor Aroldo
Donizetti Leite. Os cerca de 80 alunos do terceiro ano do ensino médio da unidade têm a disposição o
livro da Marina para leitura e em
maio devem participar de um encontro com a autora na biblioteca
municipal. "Como parte do projeto,
a Coordenadoria de Cultura adquire alguns exemplares de livros para
que fiquem nas bibliotecas das es-

colas, inclusive para que outras
turmas possam ler. Nosso objetivo é sempre levar novos autores a
diferentes instituições de ensino da
cidade", explicou Teixeira, acrescentando que a biblioteca municipal também tem o livro Pássaro
com Olhos de Fogo para empréstimo gratuito à população.
Segundo a escritora Marina,
autores que optam pela publicação
independente (sem intermédio de
uma editora) têm mais dificuldade para mostrar a própria obra,
portanto, o convite para participar
do projeto, para ela, foi de grande
valia. "Receber o incentivo da Coordenadoria de Cultura, podendo
falar um pouco sobre a minha
obra, foi muito especial pra
mim, principalmente por saber
que posso, quem sabe, incentivar os alunos no caminho da
escrita. Foi realmente um motivador fundamental neste momento da minha vida", comentou.

Divulgação

O coordenador de Cultura Ivan Teixeira e a esritora Marina Rodrigues foram à
Escola Professor Aroldo Donizetti

P ÁSCOA

Prefeitura de Charqueada doa 2830 ovos de chocolate
Idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade com o
apoio de empresas parceiras,
a ação de páscoa terminou
com a entrega de 2830 ovos
aos alunos da rede de ensino
de Charqueada. As encomendas foram feitas diretamente
com duas confeiteiras da cidade: Andreia Vaqueiro e Samara Moura. Cada ovo pesou
250 gramas e foi confeccionado com chocolate nobre.
As entregas aconteceram
nos bairros mais distantes
durante a semana e, no sábado, na Praça Central. O
evento teve ainda a presença

de coelhinhos da Páscoa, pintura facial e música. " A ç õ e s
c o m o esta trazem alegria e
momentos de comunhão para
toda a comunidade. Digo que
da minha parte é encantador
ver o sorriso no rosto de cada
a l u n o q u e r e c e b e u o o v o de
páscoa. Sabemos que muitas
famílias não podem comprar
o chocolate, por isso temos a
obrigação de propiciar este
moment o " , d i s s e o p r e f e i t o
R o d r i go Arruda (DEM). Parte da despesa foi custeada
pel a p r e f e i t u r a , e a o u t r a
parte por meio de doações
de empresas da cidade.

Divulgação

A ação do Fundo Social teve apoio de empresas da cidade

FALECIMENTOS
SRA. BENEDITA BORGES DO
PRADO faleceu dia 14/04/
2022, na cidade de Charqueada , contava 74 anos, filha dos
finados Sr. Francisco Benedito Borges e da Sra. Adelina
Conceição dos Santos, era
casada com o Sr. Mauricio
Francisco do Prado; deixa os
fi-lhos: Agnaldo Aparecido
Francisco do Prado, casado
com a Sra. Fabiana Cristina
Cape-laço do Prado; Gilson
Roberto do Prado. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Se-pultamento dia
14/04/2022, às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal
de Charqueada para referida
necrópole. (Abil Grupo Unidas Funerais).

lho dos finados Sr. Vicente Gomes da Silva e da Sra. The-reza
Luzia B. da Silva; deixa os filhos: Guilherme Henrique da
Silva e João Vitor da Silva. Deixa
irmão, sobrinhos demais familia-

res e amigos. Sepultamento dia
18/04/2022, às 16h30 do Velório
Memorial São Pedro, sala 01, para
o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Fune-rais).

SR. ANGELO APARECIDO
BRAGAGNOLO DA SILVA faleceu dia 18/04/2022, na cidade de
Piracicaba, contava 59 anos, fi-

FALECIMENTOS
SRA.ANA MENDES DA SILVA faleceu no dia 14/04 na cidade de
São Pedro aos 84 anos de idadeEra viúvo do Sr.Antonio Gonçalves da Silva Era filha dos finados Sr. Pedro Caetano Mendes e da Sra.Rosa Pedorsuc.
Deixa a filha:Maria e Edna ,deixa netos,bisnetos e demais
parentes.O seu sepultamento
deu se dia 14/04 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.JOSE ROBERTO PANFIGLIO
faleceu no dia 13/04 na cidade
de São Pedro aos 72 anos de
idade.Era filho dos finados
Sr.Jelino Panfiglio e da
Sra.Odete Pedrini Panfiglio. Deixa o filho: Ailton e Sandro (falecido). Deixa netos, demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 14/04 ás
13:00 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumado em jazigo
da família. Esta sala possui velório on-line consulte os familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR.NELSON VALERIANO LEME
faleceu no dia 15/04 na cidade
de Águas De São Pedro aos 45
anos de idade.Era filho do
Sr.Nelson Bento Leme e da
Sra.Selma de Oliveira Leme.
Deixa a filha: Heloisy .Deixa irmão ,demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pe-

dro e o seu sepultamento deu
se dia 17/04 ás 10:30 h saindo
a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família .Está sala
possui serviço de velório on-line
consulte os familiares .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )

98166-5783
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RURAIS

Sema retoma reconstrução
de ponte em Anhumas
Com a diminuição da vazão do ribeirão e a chegada de todos os
materiais, a equipe da secretaria municipal conseguiu retomar as obras

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), retomou no último sábado, 16,
a reconstrução da ponte localizada
na PIR 033/260, em Anhumas,
conhecida como "ponte do Plínio",
que estava em obras desde março,
após ser interditada em razão das
fortes chuvas que atingiram a região no mês de janeiro.
Com a diminuição da vazão
do ribeirão e a chegada de todos os
materiais, a equipe da Sema conseguiu retomar as obras na ponte após
finalizar outras pontes da zona
rural que estavam em situação
mais crítica, tais como a ponte do
Mangueirinha, do Pau Queimado, do Maninho, do Santa Isabel e do Toneca. A reforma está
sendo feita com eucalipto tratado e tem previsão de conclusão
para a semana que vem, a depender das condições climáticas.
Ainda na região de Anhumas,
a Sema fez roçagem da vegetação
no acostamento da estrada principal, a PIR-260, que continua sendo realizada em toda sua extensão,
em sentidos alternados.
Já nas estradas rurais, a Sema
esteve nesta semana no bairro Cruz
Alta, na estrada PIR 192, continuando o trabalho iniciado na semana anterior, passando o rolo-com-

Thais

Passos/Sema

Mais R$ 1,2 milhão
em emendas
Mais R$ 1,2 milhão de reais foram entregues a quatro
municípios pertencentes à Região Metropolitana de Piracicaba vindos de emendas parlamentares do deputado estadual Roberto Morais. A cidade de
Santa Maria da Serra teve os recursos pagos para aplicação em
desenvolvimento regional. Foram R$ 350 mil reais para infraestrutura urbana - fase 4 da Avenida Thomas Firmino da Silva. Para
o município de Mombuca foram
entregues R$ 300 mil reais para
recapeamento asfáltico em trecho
com importante circulação de veículos na cidade. Para a Estância
Turística Águas de São Pedro foram destinados R$ 250 mil reais
para custeio da 2ª fase de cons-

trução de prédio de múltiplo uso. E
a cidade de Capivari, recebeu em
emendas, o valor de R$ 300 mil
reais para aplicação em recape da
zona urbana.
Os municípios foram atendidos pelo deputado que demonstrou
sensibilidade e entendimento das
necessidades de cada administração.
"Eu conheço os municípios da região,
entendo as suas necessidades e faço
meu trabalho de buscar os recursos
que estão disponíveis no Estado para
serem distribuídos justamente",
destaca Morais. "Faço questão de
estar disponível para as administrações das cidades para acolher os projetos e lutar juntos
para que a população seja beneficiada com as melhorias que
merecem", conclui Morais.
Divulgação

Secretária Nancy Thame e equipe nas obras da ponte do Plínio, em Anhumas
pactador e aplicando lajão britado
nos pontos críticos. O serviço ainda não foi concluído, mas está previsto para semana que vem. A equipe de trabalho da Sema, respon-

sável por manutenções periódicas nos varejões municipais,
iniciou a instalação de grades
para proteção de pedestres no
Varejão do Jardim Primavera/

Vila Fátima e fez roçagem de
mato nos varejões dos bairros
1° de Maio, Cecap e Algodoal.
Os serviços continuam a partir
de segunda-feira, 25/04.

C HARQUEADA

Morais garante: "eu conheço os municípios"

Prefeitura inicia obra de ampliação do cemitério
A Prefeitura de Charqueada iniciou nesta semana a obra
de ampliação do Cemitério Municipal. Serão construídas cerca de 110 campas para a realização de enterros, em função de

R EGIÃO

haver poucos espaços disponíveis atualmente no local, fato
que foi agravado pelo aumento
do número de óbitos na pandemia de covid-19.A o b r a , e s t i mada em R$ 160 mil e feita

com recursos próprios da
prefeitura, tem prazo de
conclusão de 45 dias. "Estamos falando de dignidade às famílias charqueadenses. Essa reforma já

era necessária há algum
tempo e agora vamos proceder conforme consta no
planejamento do Executivo", disse o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
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BAND
A MUNICIP
AL
ANDA
UNICIPAL

Prefeitura e Legião Mirim firmam parceria
Estão abertas inscrições para aulas de instrumentos de sopro e percussão; ações são da Coordenadoria de Cultura e do Fundo Social de Solidariedade

A Coordenadoria de Cultura, o Fundo Social de Solidariedade e a organização educacional Legião Mirim firmaram
parceria neste mês para a formação de a banda municipal de
São Pedro. Serão oferecidas aulas de instrumentos musicais,
gratuitamente, toda quarta-feira, a partir de maio, para integrantes da Legião Mirim e para
a comunidade são-pedrense. Interessados em participar das
aulas devem realizar inscrição
na própria sede da Legião Mirim a partir do dia 25 de abril.
As aulas são com instrumentos de sopro e percussão,
tanto para iniciantes quanto
para quem já tem habilidades

musicais. O responsável pela
regência do conjunto, com capacidade para 50 membros, é o
maestro Jessé Francisco. Nos
períodos da manhã e da tarde,
as aulas são exclusivas para
alunos da Legião Mirim, que
precisam ter idade mínima de
12 anos. O período noturno, a
partir das 18h30, será para a
população em geral.
De acordo com o coordenador municipal de Cultura,
Ivan Teixeira, São Pedro não
tem banda municipal desde
2010, portanto, o intuito é
formatar um novo grupo
para representar a cidade
musicalmente e também proporcionar às pessoas o con-

Divulgação

tato com esta arte. "A música
é uma forma de promover a
inclusão social e o desenvolvimento físico e intelectual de
pessoas de todas as idades",
afirmou. Essa parceria para a
formatação da banda municipal tem apoio do Thermas
Water Park e da Expresso Fibra Óptica, que apadrinharam o projeto oferecendo benefícios aos alunos que forem
assíduos das aulas.
SERVIÇO - Inscrições para
aulas da banda municipal de São
Pedro. A partir de 25/04, na
sede da Legião Mirim (rua Padre Aurélio Votta, 7, Colina de
São Pedro). Participação gratuita. Informações: (19) 3483-1975.

Inscrições estão abertas para a futura Banda Municipal de São Pedro

Custou R$ 450,00
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Uma semana após percorrer 20 km a pé,
fiéis já planejam próxima Via Sacra
"Foi cansativo, mas muito gratificante ver as pessoas concluindo o trajeto. Teve
uma senhora com 82 anos que participou", disse Jorge Baggi, um dos organizadores

Quase 200 pessoas participaram da caminhada que simula o trajeto percorrido por Jesus até o calvário
Realizada durante 30 anos em
Piracicaba, a Via Sacra havia se
tornado uma tradição. Mas após
dois anos de pandemia sem realizá-la, os organizadores tinham dúvida se os fiéis se empenhariam
nessa retomada. Qual não foi a
surpresa de todos quando 180 pessoas não só compareceram, como
também permaneceram até o fim,
passando por 15 paróquias, num
percurso de 20 km a pé. A ação foi
tão intensa que uma semana depois, ainda com bolhas nos pés e
dor nas pernas, os fiéis já planejam
o próximo evento.
"Foi cansativo, mas muito gratificante ver as pessoas concluindo
o trajeto. Teve uma senhora com
82 anos que participou, uma moça
com duas pontes de safena, e pessoas que tinham acabado de sair
de uma quimioterapia. Todos conseguiram chegar até o final. E sa-

bemos disso porque fazíamos a
contagem de participantes em cada
igreja. É muito bacana ver a fé dessas pessoas, já estamos pensando
na Via Sacra do ano que vem", comentou Jorge Fernando Baggi, um
dos organizadores.
A expectativa é de que o número de participantes do próximo
ano supere o de 2022. "O assunto
estava adormecido por causa da
pandemia, mas com a retomada
das atividades, começamos a pensar em realizar a Via Sacra novamente. Imediatamente o padre José
Geraldo, da Paróquia Santa Rosa
de Lima, nos apoiou, o que foi muito importante para que a ação fosse concretizada", contou Baggi.
A caminhada reuniu diversos
profissionais como médicos, advogados, contadores, além de empresários. "Cultivar a fé foi algo que aprendi desde cedo, em família. E se hoje

cheguei até aqui foi porque Deus sempre me abençoou" comentou o empresário e ex-prefeito de São Pedro
e Charqueada, Helinho Zanatta.
PERCURSO - A Via Sacra se
refere ao trajeto percorrido por Jesus carregando a cruz desde Pretório até ao Calvário, onde foi crucificado. O trajeto de Piracicaba
uniu fiéis de diversas paróquias,
partindo da Igreja de São Judas,
na Vila Independência, com ponto
final na Igreja Nossa Senhora do
Carmo, na Vila Monteiro.
"Nossa primeira parada foi na
Paróquia Santa Cruz e São Dimas.
Depois Lar dos Velhinhos, Igreja
Sant'Ana, no Jardim Primavera,
Igreja de São Pedro, no Algodoal,
Capela São Luiz de Gonzaga, Matriz da Vila Rezende, Igreja São
Benedito, no Centro, Catedral de
Santo Antônio, Igreja dos Frades,
Paróquia São José, Matriz do Ima-

culado Coração de Maria, na Pauliceia, Capela Santa Edwiges, no
Jardim Nova América, Igreja Santa Catarina e Nossa Senhora do
Carmo", relatou Baggi.
O percurso foi acompanhado
por carros de apoio e uma ambulância no final. O grupo conseguiu
a doação de 600 garrafinhas de
água e de camisetas com a palavra
fé formando uma cruz. "O apoio
de comerciantes e empresários com
essas doações foi enorme para que
esse projeto se realizasse. Somos
muito gratos", disse o organizador.
Segundo ele, a expectativa é
aumentar em 50% a participação
na Via Sacra do próximo ano. Para
manter a chama acesa entre os fiéis,
outros eventos devem ser realizados
até lá. "Estamos acertando com o padre para fazermos uma missa em maio
e ainda queremos promover outros
encontros", finalizou Baggi.

130ª ZONA ELEITORAL

Em novo endereço, Cartório Eleitoral
fará plantão nos dias 2, 3 e 4 de maio
Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com
O Cartório da 130ª Zona Eleitoral de São Pedro estará em novo
endereço: Rua José Estanislau de
Oliveira, nº 555, área central de São
Pedro (ao lado da entidade Mão
Amiga). Com o retorno do atendimento presencial, o espaço mais
amplo, climatizado e de fácil localização deve oferecer mais comodidade aos 34.500 eleitores dos municípios de São Pedro, Águas de São
Pedro e Santa Maria da Serra.
De acordo com a chefe do
cartório, Léa Costa, com a proximidade do fim do prazo de
alistamento eleitoral e transferência de títulos (4 de maio), o atendimento ao público será estendido em 3 horas e haverá plantão
no último fim de semana antes do
fechamento do cadastro.
"Faremos esse plantão nos
dias 2, 3, e 4 de maio, das 9h às
18h. Será uma excelente oportunidade para quem não tem
disponibilidade de comparecer
no horário normal do nosso expediente", disse Léa, ao ressaltar que
no sábado (30) e no domingo (1º),
o atendimento será das 11h às 17h.
"Não há necessidade de agendar
horário, pois vamos atender por
ordem de chegada".
O casal Oscar e Cleide Ely
Martins, que era de Piracicaba

e mudou para São Pedro há seis
anos, foi transferir os títulos e
aproveitou para conhecer o novo
espaço do cartório. "Apesar de
já estarmos aqui por algum
tempo, só agora decidimos fazer essa transferência de endereço; agora vamos votar numa
escola bem próxima da nossa
casa", contou Martins.
A jovem Larissa Toller, de 20
anos, esteve no cartório para conferir se seu titulo estava em ordem. "Como não é obrigatório
votar antes dos 18 anos, eu acabei deixando para tirar o documento online em 2021. Agora vim
aqui para ter certeza que está tudo
certo", disse Larissa, que este ano
irá votar pela primeira vez.
Para fazer inscrição de novos
títulos, transferência e regularização do documento, é necessário levar um documento como foto e
comprovante de residência (pelo
menos 3 meses morando no município). Para mais informações: (19)
3481-5558, 3481-3467 ou www.tresp.jus.br/atendimento-online
SERVIÇO: O Cartório da
130ª Zona Eleitoral de São Pedro, que atende eleitores de São
Pedro, Águas de São Pedro e Santa Maria da Serra, fica na rua
José Estanislau de Oliveira, nº
555, área central (ao lado da entidade Mão Amiga). Telefones:
(19) 3481-5558, 3481-3467.

Daniella Oliveira

Cartório Eleitoral de São Pedro está na rua José Estanislau
de Oliveira, nº 555, área central

Casal Oscar e Cleide Ely Martins com a chefe do cartório, Léa Costa

A jovem Larissa Toller, de 20 anos, irá votar pela primeira vez

A necessidade chega,
um projeto nasce!!!
Atualmente são
inúmeros os desafios
que a sociedade enfrenta, um deles é a
sobrevivência. Diante
de tantas dificuldades, as pessoas chegam ao limite de muitas vezes não terem
nem o mínimo necessário para levar uma
vida com dignidade.
À medida que os
problemas sociais se
avolumam, felizmente
despontam brilhantes
lideranças em gestão de projetos
que trazem em sua essência um
bálsamo para aliviar os sofrimentos de muito desvalidos. Pessoas de mente iluminada e coração
sensível às dores do seu próximo, que não medem esforços
para angariar todo tipo de ajuda
objetivando mais segurança e
bem estar para os cidadãos menos favorecidos.
Diante de tantas necessidades surge uma esperança para
aquecer os corações desesperançados. Condoída e incomodada
com tamanhas angústias, a entrevistada de hoje desenvolveu o
projeto Corrente do Bem, na Cidade de São Pedro, aquela que
não descansa enquanto o seu
próximo precisa de ajuda, Dra.
Maria Cristina Spadaccia Silvério e Gestora Social.
Eliana: Qual foi a trajetória
para sua profissão atual?
Maria Cristina: No começo
eu tinha um salão de cabeleireiro
e um sonho, uma vontade de ajudar o próximo, de levar a justiça
aos mais necessitados, e com isso
eu tomei a decisão de fazer o curso de Direito, o qual paguei com
o meu trabalho, e, após me formar, com os conhecimentos recém adquiridos, pude ajudar
muitas pessoas, principalmente
mulheres e mães com seus filhos.
Eliana: Quais técnicas você
aplica para que seus projetos obtenham êxito?
Maria Cristina: A principal
técnica que eu utilizo é colocar
amor em tudo que faço, eu falo
com o coração, pois a minha meta
é ajudar as pessoas. E outro ponto importante é que os meus projetos têm começo meio e fim, e a
partir disso fica mais fácil também conseguir colaboradores,
tanto pessoas, como instituições
que se dispõem a ajudar estas
causas tão nobres.
Eliana: O medo de errar
constitui uma barreira?
Maria Cristina: Não acredito que seja exatamente uma barreira, para mim faz parte da
vida, é claro que a meta é sempre acertar, mas o erro vem
no meio, inesperadamente, e
temos que a aprender com ele
e superá-lo para evoluirmos.
Eliana: A palavra "não" é
motivo de desânimo para você?
Maria Cristina: Muitas vezes na vida da gente ocorrem reviravoltas que nos fazem perder
o norte e até duvidar se o caminho
que estamos trilhando é mesmo o
correto, mas eu continuo em frente com a graça de Deus, pois as
barreiras existem para serem
transpostas e não para nos ajoelharmos diante delas, e para isso
a fé faz toda a diferença.
Eliana: Em quem você se espelha para praticar a caridade?
Maria Cristina: Sem qualquer pretensão, eu me inspiro

muito em Jesus Cristo, assim como ele eu
não quero ir embora
dessa vida sem ajudar o meu próximo
Eliana: Como ocorreu a escolha do nome
do seu projeto?
Maria Cristina: Eu
pensei numa ação que
desencadeasse no outro a vontade de ajudar o seu próximo, e
nesse próximo de
ajudar outros, dessa
forma o nome que me
veio a mente foi "Corrente do
Bem", pois seria uma forma de
criar muitos elos para ajudar diversas pessoas espalhando o bem
por toda nossa cidade.
Eliana: Qual o objetivo dele?
Maria Cristina: O projeto começou na verdade em 2020, durante a pandemia da Covid 19,
quando eu iniciei a produção de
máscaras para doação. Eu mesma as fazia com tecidos que, em
parte eram doados, e, em parte,
comprados, e doava para pessoas carentes, às vezes trocava por
alimentos para doação posterior.
Com isso, neste ano de 2022,
eu tive a ideia de fazer a arrecadação de móveis, utensílios domésticos, roupas e alimentos para
doar ao menos favorecidos.
Eliana: Não é muito comum
as pessoas, sozinhas, assumirem
projetos com essa envergadura.
A sua motivação nasceu de alguma entidade ou associação?
Maria Cristina: A iniciativa
é somente minha. Como disse
antes, sempre tive um sonho de
poder ajudar as pessoas e essa é
uma oportunidade grandiosa de
fazer isso, estimulando outras
pessoas a participarem na ajuda
aos mais necessitados. Fazer o
bem faz bem.
Eliana: Como comentou é
uma oportunidade grandiosa e
não é um desafio muito grande
para uma pessoa só?
Maria Cristina: Claro que
sozinha seria muito difícil levar
adiante isso, já que há necessidade de divulgação e também uma
logística de arrecadação e distribuição dos bens. Assim, procurei
outras instituições para se envolverem no projeto. Já contamos
com a participação da Sociedade
São Vicente de Paula, da Turma
do Fusca, dos Padres Beto da
Igreja São José e Cláudio da Igreja Matriz, do Jornal "A Tribuna de
São Pedro", bem como com o apoio
do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da cidade de São Pedro, entre outros. Agradeço, desde já, a participação de todos.
Essa arrecadação se dará
no próximo domingo, dia 23/
04 a partir das 9h até as 13h,
no largo da Matriz.
Além disso, num momento oportuno ocorrerá a arrecadação de remédios, na qual as pessoas que possuírem medicamentos que não utilizam mais poderão doá-los para quem precisa por meio dos pontos de
coleta nas UBS de São Pedro.
Assim como a entrevistada
demonstrou, que cada um permita fluir dentro de si o seu melhor sentimento, a solidariedade!
Eliana Pratta, palestrante e empresária, formada em Pedagogia e Direito, com especialização na
área de Administração.

A Tribuna de São Pedro
A11

Sábado, 23 de abril de 2022

Uma atitude solidária que
merece eterna gratidão
No domingo, 6 de março,
graças a uma iniciativa de grande impacto do músico e locutor
Antônio Lucas Baltieri, da dupla
Lucas e Ruan, mais de 200 pessoas de São Pedro e região participaram de um emocionante show
de solidariedade. O objetivo da
ação: prover segurança e conforto ao jovem Crair Honório de Souza, que passava por um momento
desafiador em sua vida.
"Foi muito gratificante contar com a generosidade de amigos e de diversas pessoas que entenderam o propósito da nossa
ação. Em nome do Crair, agradeço, do fundo do coração, a todos
que, sem exceção e de alguma forma, prestigiaram o nosso evento. Isso demonstra que, unidas, com um único ideal em prol
de uma nobre causa, as pessoas
vão mais longe", afirma, emocionado, Lucas Baltieri.

Flamengo é campeão da
Taça Super Liga Sub 17
O Flamengo/Prefeitura de São
Pedro foi campeão da Taça Super
Liga Sub 17, campeonato regional
disputado por 12 equipes entre fevereiro e abril. A final aconteceu em Rio das Pedras, no dia 9
de abril. A partida final contra o
Jardim Glória terminou em 1 a 1 e
nos pênaltis, o Flamengo garantiu
a vitória por 8 a 7.
São 22 garotos que formam
o Sub 17, mas o projeto, que tem

apoio da Prefeitura de São Pedro, tem 5 categorias, do sub 11
ao sub 20, com a participação
de aproximadamente 90 crianças e adolescentes que treinam
às terças e quintas a partir das
18h no Estádio Municipal Dr.
Mário dos Santos Menezes
(Campo velho).
TRAJETÓRIA - Na fase
de grupos, o Flamengo venceu
o Vera Cruz por 1 x 0; o Rio Pe-

drense por 5 x 0; o União Trentina por 3 x 2; perdeu para o
Jardim Glória por 3 x 0 e em
empatou em 2 x 2 com o CT J.
Cafu. Nas quartas de final, o
Flamengo venceu o Desportivo
Barbarense por 7 x 2 e na semifinal empatou em 1 x 1 com a
União Trentina e venceu nos
pênaltis por 5 x 3.
O artilheiro do Flamengo
no Campeonato foi Anderson,

com 6 gols. Os técnicos da
equipe são Fernando Pollo e
Paulo Fernando Pollo.
Formam o time campeão os
jogadores Carlinhos, Sartori, Gabriel Fernandes, João Lucas, Luiz
Fernando, Maurício, Matheus Honorato, Kauan, Davi, João Santanna, Paulo, Samuel, Anderson, Gabriel, Torinho, Gabriel Lacerda,
Kelry, Leo, Matheus Carvalho, Luis
Estevan, Paulinho e Luiz Gustavo.

"Fica aqui o meu especial
agradecimento ao Melado, pela
cessão do belo Espaço Luiz Melado em condições excepcionais, ao
Buffet Campos, pelos saborosos
pratos servidos no almoço, e aos
cantores profissionais Thiago Viola e Carlos Lima, pelas lindas
melodias que tocaram de perto o
coração dos convidados. A todos,
com muita alegria, o meu muito
obrigado", finaliza Lucas.
A redação não poderia deixar de registrar os cumprimentos ao Lucas Baltieri pela brilhante e solidária atitude, e ao jovem
Crair Honório de Souza o nosso
desejo de plena recuperação e de
muito sucesso em sua vida.
Eliana Pratta, palestrante e empresária, formada em Pedagogia e Direito, com especialização na
área de Administração.
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Professora Bebel recebeu carta do Papa Francisco
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual professora Bebel (PT) recebeu, em meados deste mês, uma carta da Secretaria de Estado do Vaticano,
com um agradecimento transmitido por Sua Santidade, o
Papa Francisco, à carta que lhe
endereçou no final do ano pas-

sado. "Recebi como muita comoção esta carta do Vaticano, uma
resposta a que enviei, onde me
coloco, como educadora e cristã, em colaborar com o Pacto
Global pela Educação, lançado
em 2019 pela Santa Sé", escreveu em suas redes sociais.
A presidenta da Apeoesp diz
que embora o encontro do Papa
com os educadores tenha sido sus-

penso em virtude da pandemia da
COVID-19 este é um debate que em
breve será retomado. "Que a liderança do Papa Francisco, firme na orientação de seu rebanho para serviço ao próximo,
para a caridade e para a solidariedade planetária seja também
o nosso mote de luta, na lida
diária da política por um Brasil
melhor para todos", diz.
Divulgação

A deputada Professora Bebel tem pautado o seu mandato no trabalho pela melhoria permanente da educação pública

S ERVIÇOS

Saúde de Águas recebe bicicletas elétricas
A Pasta da Saúde de Águas
de São Pedro recebeu esta semana cinco bicicletas elétricas
que irão auxiliar no atendimento domiciliar. O meio de transporte será utilizado pelos agentes de saúde do município e visa
dar mobilidade e qualidade nos

serviços públicos de saúde prestados. "É um investimento
que se faz necessário e que
chega para auxiliar o trabalho dos agentes no atendimento casa a casa. Águas é uma cidade pequena e muitos espaços serão facilmente acessados

com a ajuda das bicicletas elétricas. A iniciativa, além de dar
suporte a nossos agentes comunitários, também ajuda o
meio ambiente por meio da utilização de energia limpa e renovável", disse o prefeito João
Victor Barboza (Cidadania).

