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Prazo de
sugestões para
Orçamento
termina hoje

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Munícipes podem colaborar
com sugestões em busca de
soluções para situações
verificadas em seu bairro

Instrumento legal de planeja-
mento do poder público que tem o
objetivo de determinar as diretri-
zes orçamentárias e metas da ad-
ministração pública, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) está
em fase de elaboração pela Prefei-
tura de São Pedro e recebe até hoje,
30, sugestões de munícipes.

Até o dia 28 de abril, 72 suges-
tões foram enviadas. Os munícipes
podem colaborar com sugestões em
busca de soluções para situações veri-
ficadas em seu bairro, na comuni-
dade e que possam atender aos
anseios da maioria da população.

As sugestões podem ser enca-
minhadas em um formulário pelo
link https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSd_F4hF5pi9-
z26sQxIjXDjL__el8rvpIJea_2WrWOXm1fj7g/
viewform. As propostas serão ana-
lisadas por equipes técnicas das
secretarias e coordenadorias e po-

derão ser incluídas na LDO 2023.
Para participar, é preciso pre-

encher o formulário com todas as in-
formações solicitadas, como nome
completo; número do RG; endereço;
proposta; justificativa e secretaria (Saú-
de e Desenvolvimento Social; Educa-
ção; Obras, Meio Ambiente e Serviços
Públicos; Turismo, Cultura, Es-
portes e Lazer; Governo e Saaesp).

A participação da população é
uma das formas de garantir a
transparência da gestão fiscal,
como determina a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que recomenda
também a realização de audiências
públicas durante os processos de
elaboração e discussão dos planos,
lei de diretrizes orçamentárias e orça-
mento. A audiência pública sobre a
elaboração da LDO está marca-
da para as 15h do dia 24 de maio,
na Secretaria de Turismo, localiza-
da na rua General Osório, 846.
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NEBULIZAÇÃO CONTRA DENGUE – A equipe de Controle de Vetores realiza nesta semana nebulização
contra a dengue no bairro Recanto,  egião da cidade que mais teve casos confirmados da doença em 2022.
Antes da aplicação do inseticida contra o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, a Secretaria da
Saúde monitora o número de casos conf i rmados e  es tuda os  loca is  com mais  reg is t ros ,  para ,  en tão ,
env ia r  a  equ ipe  para  a  ação de  combate .  A nebu l ização acontece em todas  as  casas .  A6

Primeiro de Maio de
luta e de esperança!

Professora Bebel

OFICINA DE CONSERVA-
ÇÃO – O Museu Gustavo
Teixeira recebe, nos sába-
dos de maio e junho, ofi-
cina de conservação pre-
ventiva de acervos biblio-
gráficos, objetos musea-
lizados e acervos pesso-
ais. A atividade integra a
20ª Semana Nacional de
Museus. As inscrições es-
tão abertas e devem ser
feitas no próprio museu
até dia 10 de maio. As va-
gas são limitadas e os
participantes recebem
certificado. A taxa de ins-
crição tem valor de R$
20. As aulas começam
no dia 14 de maio e vão
até 4 de junho, sempre
das 9h às 13h. A2

Cata Cacareco
estará na
região do
Jardim Serrano
A Coordenador ia  de  Meio
Ambiente realiza hoje, 30, o
serviço de Cata Cacareco na
região do bairro Jardim Ser-
rano. O programa acontece
por setorização das regiões
da cidade, com atendimento
de um setor por semana para
a coleta dos materiais deixa-
dos nas calçadas. Neste sá-
bado,  o  caminhão do Cata
Cacareco está programado
para passar pelas ruas dos
bairros Jardim Serrano, Jar-
d i m  I t a q u e r ê ,  L o t e a m e n t o
S a n t a n a ,  J a r d i m  H o l i d a y ,
Jardim Burity,  Vila Olinda,
V i l a  N o v a  e  C e n t r o .  A 3

A solidariedade,
em sua plenitude,
depende de atitudes
corajosas

Pedro Aguiar
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A Tribuna de São Pedro
Sábado, 30 de abril de 2022A2
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A falta da "Luz"
Aldo Nunes

A falta da "Luz" sobre
a qual escrevo no presente
artigo, não se trata da luz
física solar sob a qual dia-
riamente nos sujeitamos -
embora nem sempre esse sol
seja aquele visível, por es-
tar escondido por detrás das nu-
vens mais densas do nosso céu,
mas sim aquela que somente o nos-
so espírito partilha buscando en-
tender o não físico. Para que te-
nhamos evolução necessária no
meio espiritual sem esse entendi-
mento, nunca vamos alcançar o
verdadeiro céu que está a acima
desse nosso planeta Terra e onde
se pode melhor compreender o que
são sombras - os frutos da igno-
rância que se não os conhecermos,
vamos embarcar no trem errado
que nos conduzirá para o fim da
vida e jamais, descobrir quem so-
mos e o que aqui viemos fazer.

Costumeiramente leio os jor-
nais impressos todas as manhãs
logo após o café com leite (de prefe-
rência na temperatura do meu cor-
po) para que esteja mais atualiza-
do no que está acontecendo: aqui,
na região, no país e no mundo an-
tes de entrar na minha rotina diá-
ria. Ainda sou mais confiante no
jornal escrito e conservador da boa
informação que muito me ajudou
a vencer na vida e onde há mais de
cinquenta anos atuei e continuo a
atuar, enquanto não for embarca-
do no trem da última viagem.

Tomo conhecimento nesta

Primeiro de Maio de luta
e de esperança!

Professora Bebel

Neste Primeiro de Maio,
Dia Internacional de Luta
da Classe Trabalhadora, re-
aliza-se na Praça Charles
Miller, em São Paulo, uma
grande e representativa ma-
nifestação unitária das maiores
centrais sindicais com país, com a
presença do presidente Lula e do
companheiro Fernando Haddad,
além de algumas das principais li-
deranças sindicais e populares do
estado e do país.

O Primeiro de Maio tem um
significado e uma importância que
transcende uma conjuntura espe-
cífica. Mesmo sob ditaduras, os tra-
balhadores sempre procuraram
comemorar a data, porque  repre-
senta a continuidade das lutas da
classe ao longo do tempo, reafir-
mando a unidade e a perseverança
na defesa dos direitos, na busca de
novas conquistas e também na
construção de uma sociedade jus-
ta, fraterna, solidária. Afinal a so-
lidariedade ativa entre os trabalha-
dores está na origem das primei-
ras organizações da classe traba-
lhadora, que vieram se tornar sin-
dicatos como hoje os conhecemos.

A data do Primeiro de Maio
remonta às lutas dos trabalhado-
res de Chicago, nos Estados Uni-
dos, que no do dia 1º de maio de
1886 realizaram uma histórica gre-
ve geral que paralisou totalmente a
cidade, ocasião na qual os grevis-
tas e seus apoiadores enfrentaram
uma feroz repressão policial.

No Brasil, desde o golpe de
2016, que retirou a presidenta Dil-
ma Rousseff do governo e abriu um
período de graves retrocessos em
todas as esferas da vida social, par-
ticularmente no que diz respeito
aos direitos da classe trabalhado-
ra e da população mais pobre, po-
demos dizer que não temos muito
a comemorar. Sim, por um lado isso
é verdade, mas por outro lado o
Primeiro de Maio tem justamente
esse condão de unir, concentrar
energias, incentivar a resistência,

É urgente queÉ urgente queÉ urgente queÉ urgente queÉ urgente que
mais patriotasmais patriotasmais patriotasmais patriotasmais patriotas
se proponhamse proponhamse proponhamse proponhamse proponham
a caminhar ema caminhar ema caminhar ema caminhar ema caminhar em
busca do tempobusca do tempobusca do tempobusca do tempobusca do tempo
perdidoperdidoperdidoperdidoperdido

Em busca do que?
José Renato Nalini

Uma das angústias de
que não me liberto é a im-
possibilidade de ler tudo o
que gostaria, antes de par-
tir. Hoje todos escrevem.
Mas ao lado das obras no-
vas, existem aquelas perenes, clás-
sicas, que devem ser lidas ao me-
nos uma vez. Nunca desisti de um
livro. Por mais difícil me pareça,
vou até o final. Às vezes, a leitura
até faz mal. Desconcerta, aflige,
causa um tsunami mental.

Havia antigamente - uma das
características da senectude é po-
der falar "no meu tempo"... - uma
série de reportagens chamada "Li-
vros muito comentados e pouco li-
dos". Trazia obras célebres, que to-
dos costumam incluir em seus dis-
cursos, mas que não haviam sido
realmente lidas. Uma delas é "Em
busca do tempo perdido" de Mar-
cel Proust.

Compreende-se. São mais de
três mil páginas. Os romances rus-
sos não ultrapassam as mil pági-
nas. Foi uma lenta construção, es-
crita entre 1913 e 1927, com inter-
rupção durante a I Guerra Mundi-
al. Com certeza, as críticas, análi-
ses e apreciações do projeto prous-
tiano mereceram muito mais do
que três mil páginas.

Mas não é sobre Proust e as
memórias revisitadas após morder
a "Madeleine" que eu gostaria de
conversar com vocês. É sobre a pro-
vocação que o título deveria provo-
car nos brasileiros. Cada um de nós

deveria contribuir para essa
imprescindível busca pelo
tempo perdido.

Tempo perdido na edu-
cação de qualidade que ain-
da é raríssima exceção. Tem-
po perdido na conscientiza-
ção da sociedade inteira, a

partir da família, de que educar
para um futuro repleto de desafi-
os, dúvidas e perigos, é responsa-
bilidade muito séria para ser en-
tregue ao Estado.  Tempo perdido
na formação de uma cidadania crí-
tica, ativa e assertiva. Que não es-
pere tudo do governo. Que exija do
governo seriedade e compromisso
com as crescentes e nocivas carên-
cias escancaradas quando fomos
atingidos pela pandemia.

Tempo perdido na preparação
de políticos sérios, que não pensem
apenas em eleição e em reeleição,
em se aproveitar da máquina esta-
tal para se enriquecer, em fazer
sucessores do seu círculo familiar,
em se envolver nas negociatas e
usar da política para fazer orça-
mentos secretos e reservar bilhões
para a propaganda eleitoral.

Tempo perdido na retomada
de um conceito racional de Estado,
construção artificial para coorde-
nar a gestão da coisa comum, algo
que, numa visão otimista e alicer-
çada na certeza da perfectibilidade
dos humanos, deveria ser transi-
tório. Se houvesse contínuo apri-
moramento dos humanos, chega-
ria um dia em que seria desneces-
sário investir em forças armadas,
polícia, prisão, porque a sociedade

as lutas, o destemor frente
aos desafios. Por isso deve-
mos comemorar, sim, nos-
sa resiliência e nossa dispo-
sição para superar as difi-
culdades e continuar lutan-
do pelos nossos direitos e por
ambientes saudáveis de tra-

balho, porque nem o golpe e suas
consequências conseguiram des-
truir o movimento sindical e popu-
lar. Muito pelo contrário. Estamos
vivos e fortes!

E este Primeiro de Maio, so-

bretudo, tem a marca da esperan-
ça. Está em curso uma mobilização
social e política poucas vezes vista
no nosso país e no estado de São
Paulo para virar a página do auto-
ritarismo, do atraso, dos retroces-
sos sociais e políticos, para poder-
mos retomar no Brasil um projeto
de nação soberana e igualitária
e, nosso estado, para abrir novo
capítulo de desenvolvimento com
distribuição de renda, fortaleci-
mento dos serviços públicos e
atendimento das necessidades
fundamentais da população. É
possível e necessário derrotar o
governo genocida de Bolsonaro e
retirar, finalmente, o PSDB do
governo paulista, onde se encas-
telou há quase três décadas.

Por isso, professores e profes-
soras estarão presentes nesta ma-
nifestação, juntamente com milha-
res de outros trabalhadores e tra-
balhadoras dos demais segmentos.
Vamos reafirmar nosso compro-
misso de luta e trabalhar com afin-
co ainda maior por esse projeto de
estado e de nação.

Viva a classe trabalhadora!

Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp e depu-
tada estadual pelo PT

É possível eÉ possível eÉ possível eÉ possível eÉ possível e
necessárionecessárionecessárionecessárionecessário
derrotar o governoderrotar o governoderrotar o governoderrotar o governoderrotar o governo
genocida degenocida degenocida degenocida degenocida de
BolsonaroBolsonaroBolsonaroBolsonaroBolsonaro

quinta-feira, 28, já pela
manhã, do falecimento de
Antônio Carlos de Men-
des Thame, ex-deputado
federal e ex-prefeito de Pi-
racicaba, amigo que co-
nheci na minha juventu-
de e na sua carreira pro-
fissional e política, sua

mãe foi minha professora no Gru-
po Escolar Moraes Barros no ter-
ceiro ano primário, na minha Pira-
cicaba. Um professor na ESALQ
que também se dedicou à política e
muito fez pela minha cidade e às
vizinhas. Que ELE (o deus que ha-
bita em todos nós) o acolha no ver-
dadeiro céu e conforte toda sua
família nessa passagem a que to-
dos estamos sujeitos.

No artigo da semana pas-
sada manifestei neste jornal: "a
maioria do nosso povo brasilei-
ro, em especial, aqueles de me-
nor renda, desempregado, ca-
rente de melhor estudo, margi-
nalizado, é o que está sendo
mais penalizado e se aventuran-
do nos negócios impossíveis e
nas atitudes absurdas". Quan-
do enxergamos o nosso planeta
para entender a "verdade", ne-
cessário se torna abdicar do
ponto de vista parcial que nos
faz acreditar que somente esse
nosso ponto de vista próprio é o
certo, esquecendo-nos que nem
todos nós estamos no mesmo
lugar e apreciando a mesma coi-
sa. Tente apreciar de um outro
lugar, de um novo ângulo e ve-
rás às coisas com menos som-

bras o que nos fará aproxima-
mos mais da verdade. Estamos
acostumados ao imediatismo e
não observamos que a nossa men-
te não acompanha essa evolução
tecnológica que se diz popularmen-
te "arquivada nas nuvens". Ela é
tão rápida que chegou antes de ser
enviada. Razão assiste a juven-
tude do meu tempo (1960/1970)
que dizia: "se é verdade que o
mundo gira, vou esperar que
minha casa passe por aqui".

Sugeri neste mesmo artigo
para que tomássemos as necessá-
rias providências para com a falta
de chuvas na nossa região. Estive
em Piracicaba para apreciar meu
querido Rio Piracicaba, que neste
ano ainda "não botou água para
fora". Suas pedras (no salto) estão
branqueadas pela exposição ao sol
causticante demonstrando a falta
do líquido precioso (água). Tam-
bém não vi nele nenhum desasso-
reamento e remoção de lixo e entu-
lhos, árvores caídas... para que
quando as chuvas vierem (setem-

bro, outubro) seu leito esteja livre e
evitando enchentes nas suas baci-
as e quiçá tenhamos suas águas
menos imprópria para o consumo
humano. Essa sugestão reforcei
para a nossa querida São Pedro,
Águas de São Pedro (para suas re-
presas). São ações que precisam ser
rápidas, pois a situação climática
pela qual estamos passando é mun-
dial e os nossos recursos hídricos
são preocupantes.

Neste domingo, 1º de Maio,
é Dia do Trabalho (comemora-
do na maioria dos países), no
próximo é Dias das Mães. Espe-
ro que para neste domingo te-
nhamos uma comemoração sem
confrontos políticos e sim uma
comemoração respeitosa e dedi-
cada a todos os trabalhadores. Este
ano temos eleições e não vamos
misturar as coisas. A vida já está
difícil e o trabalho também. Seja-
mos pela vida, pois sem ela, tam-
bém não há trabalho e ele é indis-
pensável. Juntemos os dois e te-
remos dias melhores. "O sono
entorpece a alma e o trabalho
enobrece o homem".

Bom domingo a todos e que
a chuva que não vai cair aqui
para nós são-pedrenses, talvez
venha no final da próxima semana
e que não seja tempestuosa.

Aldo Nunes, contabilis-
ta, advogado e Agente
Fiscal de Rendas aposen-
tado do Governo do Esta-
do de São Paulo - E-mail:
audusconsultoria@gmail. com

se comportaria de acordo com aqui-
lo que propala no discurso: coexis-
tência pacífica entre diferentes,
cada qual respeitando o outro, a
despeito dos antagonismos.

Tempo perdido na proteção da
natureza, hoje vilipendiada, exter-
minada, poluída, incendiada, de-
vastada. Antes mesmo de se apro-
priar do tesouro preservado du-
rante milênios e rapidamente dila-
pidado por insanidade, ignorância
e cupidez, pomos a perder aquilo
que garantiria existência digna
para as futuras gerações.

Tempo perdido em promover
o armamento da população, con-
causa do aumento da violência,
pois o armado reveste-se de outra
personalidade, autoritária, mando-
na, destemida e temerária. A arma
dos racionais deveria ser a pala-
vra. O pensamento claro, objetivo e
calcado na realidade inevitável de
que todos somos efêmeros. Frágeis
e finitos, há muito pouco tempo
destinado à proposta de tornar o
mundo um pouco melhor, exata-
mente porque estamos nele.

Tempo perdido em multiplicar
prisões, nelas trancando a juven-
tude que não se conforma com a

absurda injustiça social que exclui
a maior parte da população do ban-
quete consumista, máquina de en-
gordar os poderosos e de produzir
milhões de famélicos.

Tempo perdido em todos os
setores. Tempo que se gasta no su-
pérfluo, na mediocridade, no acom-
panhamento servil a tolices que
mantêm uma vasta parcela dos
habitantes deste país a acompa-
nhar o que acontece na jaula em
que alguns humanos se submetem
a humilhações e mostram o quão
indigente é a nossa forma de viver.

Não desconheço que há brasi-
leiros em busca do tempo perdido.
Mas eles são poucos e não como-
vem a massa. Enquanto isso, os que
se aproveitam dos escassos recur-
sos propiciados por contribuintes cada
vez mais espoliados, cuidam de man-
ter com circo e espetáculos de baixíssi-
ma qualidade na vida pública, os
anestesiados incapazes de enxergar
o caos em que já mergulhamos.

É urgente que mais patriotas
se proponham a caminhar em bus-
ca do tempo perdido. É a esperan-
ça que ainda consegue mover os
que amam o Brasil e querem, para
ele, um futuro menos sombrio do
que aquele que parece se avizinhar.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo

Uns fazem leisUns fazem leisUns fazem leisUns fazem leisUns fazem leis
em profusãoem profusãoem profusãoem profusãoem profusão
outros não seoutros não seoutros não seoutros não seoutros não se
constrangem emconstrangem emconstrangem emconstrangem emconstrangem em
tomar decisõestomar decisõestomar decisõestomar decisõestomar decisões
que asque asque asque asque as
contrariemcontrariemcontrariemcontrariemcontrariem

A esquizofrenia legal
João Ribeiro Junior

O Brasil encaminha
em direção à "esquizofre-
nia legal" Enquanto os
parlamentares elaboram
leis em profusão, outros
não se constrangem em
tomar decisões que as
contrariam. E com isso o
Estado de Direito vai-se deterioran-
do. O conhecimento da morosida-
de da Justiça brasileira veio se jun-
tar a parcialidade de julgamento.
Ambas fazem muito mal ̀ a socie-
dade. Mas a chamada " justiça po-
lítica", que relativiza até o que esta-
belece a Constituição, é um fator
que cria animosidade social e che-
ga a produzir encolhimento da ati-
vidade econômica. Legislação que
lhe garanta a apropriação do que
vier a ganhar. Por isso a falta de
segurança jurídica é grave. Mais

de 80% dos juízes entendem
que a busca de justiça social
justifica decisões que violem
contratos. Justificam-se que
justiça social deve prevale-
cer sobre o respeito aos con-
tratos. Os agentes sociais
não conseguem contrair re-
lações baseadas na confian-
ça quando às regras escri-

tas se sobrepõem os conceitos
não escritos de justiça social

que julgam. Trata-se de argumen-
to frágil invocar a necessidade de
fazer a balança da justiça pender
para o lado dos mais fracos. (É de
se notar que a nossa imagem da
Justiça, frente ao STF, não tem em
suas mãos a balança do equilíbrio
jurídico, e a espada enferrujada da
impunidade, no colo). Mesmo por-
que a falta de fidúcia gerada por
um Judiciário que não se sente
minimamente desconfortável em

Piso da enfermagem
Alexandre Padilha

A Câmara dos De-
putados vota na próxi-
ma quarta-feira (4) o
Projeto de Lei 2.564/
2020 de autoria do Se-
nador Fabiano Contara-
to (PT/ES), que institui
o piso salarial do profis-
sional de enfermagem,
técnico de enfermagem,
auxiliar de enfermagem e parteira.

A urgência da votação é fruto
das intensas mobilizações dos tra-
balhadores e entidades das cate-
gorias de todo o país no Congresso
Nacional para que o Projeto fosse
colocado o quanto antes em pauta
pelo presidente da Câmara, depu-
tado Arthur Lira (PP/AL).

A luta pela garantia de um piso
salarial justo para a enfermagem
não é nova, caminha há anos no
Congresso. Este PL do Senado foi
aprovado em novembro do ano
passado e para apreciação dos de-
putados foi criado um Grupo de
Trabalho (GT), que tive a honra de
ser o relator, que após análises,
apresentou dados reais sobre o
impacto orçamentário e financeiro
da saúde com aprovação do piso.

No relatório, provamos que os
críticos da proposta mentem ao ale-
gar que o valor do piso seria im-
possível de ser custeado ou que re-
presentaria ataques aos direitos
dos cidadãos.

O piso garante salário mínimo
de R$ 4.750 para a enfermagem,
sendo 70% desse valor para os téc- assumir posição frontalmente con-

traria ao que estabelece a Lei preju-
dica a vida social como um todo A
incerteza jurídica desencadeia des-
confiança generalizada entre os
agentes. Não pode uma decisão de
um juiz se chocar com o que deter-
mina a legislação sem que o subje-
tivo predomine sobre o objetivo.  Por
ser vaga, a noção de justiça social
pode variar de magistrado a ma-
gistrado, provocando uma babel
nos julgamentos. A não ser que to-
dos se coloquem em uníssono con-
tra, por exemplo, acabar de vez com
a corrupção e o desrespeito à Cons-
tituição. Afinal não são os guardiões
dela? Mas, e se a Magna Carta deter-
minar o contrário? E inocenta o cor-
rupto, já sentenciado, como culpa-
do em primeira instância, e se esti-
ver preso, manda soltá-lo, e lhe
devolve o passaporte para que ele
viaje pelo mundo, cantarolando a
velha canção "Roubo, mas faço".

Aos que propõem que a Justi-
ça assuma abertamente um viés de
classe seriam mais coerentes se de-
fendessem a formação dos Comi-
tês Revolucionários do Povo. Re-
duzindo o Direito a subproduto da
vida econômica subtrai-se do Ju-

diciário a condição de campo autô-
nomo de julgamento. O desejo de
proteger a parte mais fraca de um
contencioso não autoriza a passar
por cima do que foi livremente pac-
tuado ou do que está sacramenta-
do em lei ou pela jurisprudência. É
preocupante o fato de o Judiciário
estar se deixando politizar a ponto
de muitos de seus membros adota-
rem a tese de que só existe justiça
de classe. Ora, emitir sentenças
impregnadas de carga ideológica e
sem respaldo na Lei torna o Judi-
ciário prescindível. Posturas políti-
cas que nominalmente se apresen-
tam como defensoras dos fracos
são as que mais acabam por preju-
dicá-los por criarem um ambiente
socioeconômico desfavorável aos
investimentos.

O juiz não pode se colocar aci-
ma da lei, fazendo-o sentir-se au-
torizado até a julgar em completa
dissonância com a Lei Magna
(Constituição Federal). Essa exor-
bitância de poder é uma negação
da justiça.

Quando não se julga em con-
sonância com que estabelece a
Constituição, estimula-se o desres-
peito generalizado a ela. E isto é
ruinoso para qualquer sociedade e
fere de morte o Estado de Direito.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal, de Teoria Geral do
Estado e Ciência Políti-
ca, e de História, doutor
em Educação, mestre
em Filosofia (Unicamp)

nicos de enfermagem e
50% para auxiliares de
enfermagem e parteiras.

O piso representará o
acréscimo de 2,02% da
massa salarial anual das
organizações contratantes
e cerca de 2,7% do PIB da
saúde do país em 2020.
Seu impacto é de menos
de 5% em todo investimen-
to do SUS e 4% do fatura-

mento dos planos de saúde. Esses
valores são totalmente absorvidos
no orçamento em saúde do país.

O esforço e a expectativa é
que o texto do PL seja aprovado
na íntegra e vá para sanção pre-
sidencial.

A aprovação de um piso sa-
larial justo e digno para a en-
fermagem é o maior agradeci-
mento que o país e o parlamen-
to podem fazer aos heróis no
combate a Covid-19. É obrigação
do Congresso Nacional aprovar le-
gislações que garantam e protejam
os direitos de todos.

A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
médico, professor uni-
versitário e deputado
federal (PT-SP).
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Museu oferece oficina de
conservação de acervos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana,
Lot. Primavera R$ 180.000,00.
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Equipamentos
conquistados por
indicação de
Roberto MoraisAtividade integra 20ª edição da Semana Nacional de Museus e as aulas começam no próximo dia 14

Em celebração à 20ª Sema-
na Nacional de Museus, a Co-
ordenadoria de Cultura realiza no
Museu Gustavo Teixeira, em sába-
dos de maio e junho, oficina de con-
servação preventiva de acervos bi-
bliográficos, objetos musealizados
e acervos pessoais. As inscrições
estão abertas e devem ser feitas no
próprio museu até dia 10 de maio.
As vagas são limitadas e os parti-
cipantes recebem certificado. A
taxa de inscrição tem valor de
R$ 20. As aulas começam no dia
14 de maio e vão até 4 de junho,
sempre das 9h às 13h.

A conservação preventiva é um
conjunto de ações necessárias para
desacelerar ou minimizar o pro-
cesso de degradação dos bens
culturais. Fornece os conhecimen-
tos básicos necessários para se fa-
zer a leitura dos sintomas apresen-
tados pelas obras, identificar os
fatores de degradação das mes-
mas e buscar soluções para a
situação em andamento.

De acordo com o coordena-
dor municipal de Cultura, Ivan
Teixeira, a oficina vai mesclar
aulas teóricas, práticas e de-
monstrações de procedimentos
e materiais utilizados para a

conservação preventiva.  "Não
existem acervos iguais, cada um
tem a sua especificidade, por-
tanto, também não existe um
tratamento padrão para todos
os acervos. É por isso que os
procedimentos de conservação
preventiva devem ser realizados
por profissionais capacitados,
pois existem técnicas específicas
para a remoção dos elementos
que nutrem e aceleram as rea-
ções de degradação dos acervos
bibliográficos. Então, com esta
oficina estamos dando a opor-
tunidade de mais pessoas com-
preenderem a importância dos
cuidados necessários para a
conservação e preservação da
história", comentou.

SERVIÇO  -  Oficina de
conservação preventiva de
acervos bibliográficos, obje-
tos musealizados e acervos
pessoais, no Museu Gustavo
Teixeira (rua Joaquim Teixei-
ra de Toledo, 524, Centro).
Inscrições até 10 de maio.
Valor: R$ 20. Aulas aos sá-
bados,  de 14/05 a 4/06, das
9h às 13h.Outras informa-
ç õ e s :  ( 1 9 )  3 4 8 1 - 9 2 0 5  o u
museugustavoteixeira@saopedro.sp.gov.br.

A conservação preventiva é um conjunto de ações necessárias para
desacelerar ou minimizar o processo de degradação dos bens culturais

O Deputado Estadual Rober-
to Morais esteve esta semana no
município de São Pedro para regis-
trar a entrega de maquinários e
veículos liberados pelo Governa-
dor do estado de São Paulo Ro-
drigo Garcia, por meio de emen-
da parlamentar. O prefeito Thia-
go Silva, acompanhado pelo vere-
ador Luiz Melado, fizeram ques-
tão de demonstrar seus agrade-
cimentos pelo trabalho de Mo-
rais, por meio de faixas.

A cidade conquistou nesta
ação um trator agrícola, um distri-
buidor de calcário, uma grade ara-
dora, um arador subsolador, uma
pá carregadeira e um caminhão
pipa, além de outras ações anunci-
adas pelo Governador. "São equi-
pamentos que vão ajudar na reno-

vação da frota do munícipio e na
qualidade do serviço público pres-
tado em ações voltadas ao produ-
tor rural, manutenção de estradas
e também incentivo ao turismo",
destacou o prefeito. Para Roberto
Morais a maior satisfação é ver os
municípios pertencentes à Região
Metropolitana de Piracicaba sen-
do beneficiadas por meio dos pro-
gramas do Estado. "Nós estamos
sempre disponíveis para atender e
entender as necessidades dos mu-
nicípios da nossa região e buscar
os recursos do Estado. Fazemos
parte de uma Região Metropolita-
na com enorme capacidade de de-
senvolvimento, com muitas possi-
bilidades de investimentos. Para
isso nosso trabalho e empenho são
constantes", conclui Morais.

Prefeito Thiago Silva, deputado Roberto Morais e o vereador Luiz Melado
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Jardim Itália e Jardim Navarro terão praças
Mais dois bairros vão ganhar

praças em breve: Jardim Navarro
e Jardim Itália. A ordem de serviço
para o início das obras já foi assi-
nada pelo prefeito Thiago Silva.

Com essas obras, são qua-
tro novas praças construídas
pela administração desde 2021:
as dos bairros Mariluz e Portal
das Flores, além de revitaliza-

ções, como a da praça do bairro
Nova São Pedro e as reformas.
como a da praça São Benedito.

 "Como espaços públicos
destinados ao lazer e convívio
da população, as praças aproxi-
mam e reúnem as pessoas. Es-
ses investimentos garantem aos
moradores desses bairros, mais
um espaço que pode ser utiliza-

do por diferentes perfis de pú-
blico", destacou o prefeito Thi-
ago Silva.  As obras dos bair-
ros Jardim Itália e Jardim
Navarro vão receber investi-
mentos municipais de R$ 235
mil.  As novas praças terão
bancos, iluminação e paisa-
gismo, além de um deque, no
caso do Jardim Itália.

Arquivo/Prefeitura de São Pedro

Secretário de Obras Caio Piedade, a coordenadora de Projetos Adriana Amado e o
prefeito Thiago Silva em reunião no início do ano que tratou das obras
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Jardim Serrano e região recebem
o Cata Cacareco neste sábado, 30

A região do bairro Jardim Ser-
rano recebe neste sábado, 30, o ser-
viço do Cata Cacareco, programa
da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente que utiliza caminhão para re-
colher nas casas dos munícipes mó-
veis, eletroeletrônicos e outros ma-
teriais descartáveis quebrados ou
sem uso. Em caso de chuva no dia,
o serviço será reagendado.

O programa acontece por
setorização das regiões da cida-
de, com atendimento de um se-
tor por semana para a coleta dos
materiais deixados nas calça-
das. Neste sábado, o caminhão

do Cata Cacareco está progra-
mado para passar pelas ruas
dos bairros Jardim Serrano,
Jardim Itaquerê, Loteamento
Santana, Jardim Holiday, Jar-
dim Burity, Vila Olinda, Vila
Nova e Centro.

Conforme recomendação da
Coordenadoria de Meio Ambiente,
os materiais para coleta devem ser
deixados nas calçadas antes das 8h
de sábado. "Contamos com a cola-
boração da população para que não
descarte resíduos em locais impró-
prios, porque isso pode propiciar
criadouros de vetores de doenças",

explica Rogério Bosqueiro, coorde-
nador de Meio Ambiente.

PRÓXIMOS - No próximo mês,
maio, o Cata Cacareco acontece nas re-
giões dos bairros Jardim das Cachoeiras,
no dia 7; Residencial Ipê, dia 14; Jardim São
Tomé, dia 21, e Mirante de São Pedro, dia
28. O cronograma completo está disponí-
vel no site da Prefeitura:
saopedro.sp.gov.br. Em caso de
dúvidas, a Coordenadoria de Meio
Ambiente pode ser contatada pelo te-
lefone/WhatsApp (19) 3481-9260.
As informações são disponibiliza-
das também nas mídias sociais
(@meioambientesaopedro).

UBSUBSUBSUBSUBS

Vacinação contra a raiva
acontece no São Francisco

A UBS (Unidade Básica de
Saúde) São Francisco é o ponto
fixo de vacinação antirrábica
que a prefeitura realiza gratui-
tamente neste sábado, 30 de
abril, das 8h às 14h. As doses
da vacina contra a raiva em cães
e gatos são para animais a par-
tir dos 3 meses de vida e os bi-
chos devem ser levados pelo res-

ponsável ao local utilizando gui-
as, coleiras, gaiolas, caixas de
transporte ou fronhas.

"É muito importante que a
vacina antirrábica seja adminis-
trada todos os anos, porque as-
sim dá total proteção contra
essa doença potencialmente fa-
tal, já que a transmissão acontece
por meio de mordidas, lambidas ou

machucados causados por mamí-
feros infectados", explicou o ve-
terinário Matheus de Melo Mur-
bach, responsável pelo Controle de
Endemias no município.

O endereço da UBS São Fran-
cisco é Pedro Braganholo Filho, 4.
Outras informações podem ser ob-
tidas pelo telefone da Vigilância
em Saúde: (19) 3481-9370.
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A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é
uma iniciativa da Coordenadoria de Meio Am-
biente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que
está achando ou dê sugestões através do Ins-
tagram @meioambientesaopedro ou e-mail:
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
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Prefeitura faz nebulização contra dengue
Serviço acontece no bairro Recanto; neste ano já foram registrados 107 casos de dengue no município

Você sabia que a Serra de
São Pedro não é uma serra?
Paula Gonçalves da F. e Souza

Ao contrário do que a mai-
oria das pessoas pensa, a nossa
querida "Serra de São Pedro"
não se configura como uma ser-
ra, seu relevo se assemelha mais
a uma cuesta. As serras de
modo geral apresentam altitu-
des entre 400 a 3000 metros,
com diversos picos e grandes
desníveis. Já o relevo das cues-
tas apresenta um perfil mais
côncavo, com declives e planal-
tos ligeiramente inclinados,
justamente o que observamos
aqui em nosso município.

Serra de São Pedro já virou
nome próprio, então não precisa-
mos dizer que vamos subir a cues-
ta, certo?! Agora que esclarece-
mos a diferença entre serra e
cuesta, vamos explorar um pou-
quinho mais a nossa Serra?

O que mais chama a sua
atenção lá em cima? As belas
paisagens que podemos admirar
em nossos mirantes, as cacho-
eiras, o centro gastronômico, a
nossa agricultura ou a nossa
rampa de voo livre? A Serra de
fato apresenta diversos atrati-
vos, os quais valem a pena se-
rem conferidos. Mas você já pa-
rou para observar a formação
geológica, a vegetação e a fauna
que ela abriga? Existem muitos
detalhes que nos passam des-
percebidos, mas que necessitam
da nossa atenção.

A nossa cuesta se origina da
transição entre a Depressão Pe-
riférica Paulista e o Planalto Oci-
dental de São Paulo, essa mu-
dança é o que provoca a assi-
metria do relevo. As rochas que
a constituem são o arenito e o
basalto. O arenito é uma rocha
sedimentar e pode ser dividido
em duas categorias, o Arenito
Piramboia (de coloração clara,
rico em quartzo) e o Arenito
Botucatu (de coloração averme-
lhada, rico em quartzo e com a
presença de óxido de ferro).
Como o próprio nome dá a en-
tender, o arenito é uma rocha
formada por areia, essa é uma
das razões do nosso solo ser tão
arenoso. Ao longo do tempo,

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da equipe de Controle de Ve-
tores, realiza nesta semana nebuli-
zação contra a dengue no bairro
Recanto, região da cidade que
mais teve casos confirmados da
doença em 2022. Neste ano, a
Secretaria de Saúde registrou,
de janeiro a 27 de abril, 107 ca-
sos de dengue no município.

Antes da aplicação do insetici-
da contra o mosquito transmissor
da doença, o Aedes aegypti, a Se-
cretaria da Saúde monitora o nú-
mero de casos confirmados e estu-
da os locais com mais registros,
para, então, enviar a equipe para a
ação de combate. A nebulização
acontece em todas as casas. Os
moradores são avisados com an-
tecedência por agentes de saú-
de sobre o serviço e orientados
para que deixem as casas vazi-
as por cerca de 20 minutos, após
a passagem do nebulizador.

Conforme o responsável pelo
Controle de Vetores na cidade, Ma-
theus de Melo Murbach, os mora-

dores precisam deixar as casas com
as janelas abertas, porque a nebu-
lização acontece na área externa
das residências, com direciona-
mento para a parte interna, a fim
de eliminar os mosquitos. "Nós não
entramos nos cômodos das casas.
A aplicação acontece na parte de
fora, no quintal, por exemplo. E
antes, sempre pedimos aos mora-
dores para que saiam com os ani-
mais de estimação e cubram os
alimentos que estejam expostos.
Embora seja um veneno de bai-
xa toxidade para os humanos, é
importante que sigam nossas ori-
entações", disse.

Segundo Rodrigo Souza Pin-
to, também responsável pela equi-
pe de Controle de Vetores, na se-
mana que antecede a nebulização
os agentes de saúde passam pelas
casas para realizar bloqueio contra
criadouros do mosquito da dengue.
Neste caso, o trabalho acontece ma-
nualmente, com integrantes da
equipe entrando nas residências e
eliminando recipientes que podem

acumular água parada. "O traba-
lho é constante, com orientações
para toda a população, que precisa
se conscientizar, porque a dengue
é uma doença grave e que pode cau-
sar mortes", comentou.

Para o aposentado José Car-
los Cardoso, 76, que teve a mora-
dia nebulizada nesta semana, esse
serviço é importante para evitar a
proliferação da dengue. "Sempre
tento manter a casa certinha para
não ter dengue. A Prefeitura faz a
parte dela e os moradores também
devem colaborar, porque vemos
muitos casos de mortes de dengue
na TV", afirmou.

Quem tem o mesmo pensa-
mento é a administradora de em-
presas Juara Conceição da Silva,
65. "Já sabemos há muito tempo
que a dengue existe, então, de-
veríamos ter o hábito de elimi-
nar todos os possíveis criadou-
ros do mosquito. Eu tento fazer
isso como uma rotina diária,
para cuidar de mim e também
dos meus vizinhos", contou. Nebulização tem objetivo de eliminar os mosquitos que podem causar dengue, zika e chikungunya

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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essas rochas sofrem com a ação
das chuvas, ventos e a própria
ação humana se desgastando e
formando assim o nosso solo.

Já o basalto é uma rocha íg-
nea, que possui origem vulcâni-
ca, o que revela que em algum mo-
mento do passado a lava de um
vulcão foi derramada em São
Pedro e resfriada, originando as-
sim esse tipo de rocha. É inusitado
pensar que antigamente em nosso
território houve um vulcão não é
mesmo? Essa é uma das belezas ao
se estudar o meio ambiente: des-
vendar histórias que são conta-
das até mesmo nas rochas.

São Pedro está em uma
zona de transição de dois bio-
mas o da Mata Atlântica e o do
Cerrado. A nossa Serra apresen-
ta uma vegetação secundária da
Floresta Estacional Semidecidu-
al ,  característ ica da Mata
Atlântica, com árvores de copas
altas, com uma rica biodiversi-
dade. Mais porque secundária?

O verde que observamos
nos dias de hoje já foi degrada-
do no passado, à mata primária
que cobria toda a região foi re-
tirada para a exploração agrí-
cola, em especial a do café. Com
o passar dos anos, o ambiente
foi se regenerando e as árvores
crescendo novamente. A vege-
tação é peça chave para a pro-
dução de água do município.
Elas são as responsáveis em re-
ter água no solo e alimentar
nossas nascentes e rios.

Seja cuesta ou serra, São Pe-
dro possui uma enorme riqueza cê-
nica, ambiental e histórica. Conta-
mos com você para zelar, explorar
e divulgar as belezas escondidas em
nossa Serra de São Pedro.

Paula Gonçalves da Fonse-
ca e Souza, colaboradora
técnica da Coordenadoria
de Meio Ambiente
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Grupo de bordadeiras se reúne
no Museu Gustavo Teixeira

O Museu Gustavo Teixeira
passou a ser local de encontro das
bordadeiras do Grupo Solidário
Matriz Cidade de São Pedro.
Todas as terças-feiras, das 14h
às 16h, aproximadamente 30
mulheres se reúnem para bordar,
ensinar e apresentar as peças que
serão vendidas em um bazar com
renda revertida para compra de
fraldas geriátricas para pessoas
carentes do município.

De acordo com o coordenador
de Cultura, Ivan Teixeira, além de
oferecer para as bordadeiras toda
infraestrutura do Espaço Cultural
"Gelindo Panfiglio - Gelin", a in-
tenção é também de contribuir com
a valorização e o resgate do traba-
lho com o bordado ponto cruz.
"Não se trata apenas de oferecer
o Museu como um local de en-
contro, mas é um trabalho mui-
to importante para o resgate da
cultura do bordado em nossa
cidade", declarou.

Idealizado há 12 anos pela apo-
sentada Teresa Bragaia, o Grupo
Solidário Matriz Cidade de São Pe-
dro começou as atividades no dia
11 de março de 2011, quando oito
mulheres de reuniram no Salão
Paroquial da Igreja Matriz para
bordar. "Eu bordo desde os cinco
anos de idade e por todas as cida-
des que morei eu lecionava e en-
sinava pessoas a bordar. Depois
de uma conversa com o monse-
nhor Boteon, (há 12 anos) demos
início a essa ação exclusivamente
solidária", contou Teresa, conheci-
da na cidade como Tchu.

Ainda sem data marcada para
2022, uma vez por ano, as borda-
deiras realizam um bazar solidário
para comprar fraldas geriátricas.

"Atualmente ajudamos nove pes-
soas doentes todos os meses. Além
disso, os encontros são marcados
com socialização, pois estimulamos
a bordar, doar e resgatar um pou-
co da tradição do bordado que não
pode morrer", disse Tchu, ao res-
saltar o convite para todas que quei-
ram aprender. "Quem realmente
gosta de bordar e ser solidária, pode
se juntar a nós. Formaremos uma
família do Ponto Cruz".

FAMÍLIAS DE BORDA-
DEIRAS - Com 93 anos, Mafalda
Bilia conta que o bordado ponto
cruz faz parte da sua vida. "Quan-
do eu era criança, bordar era a for-
ma de sustento de várias famílias
de São Pedro. Dentro de uma casa,
homens e mulheres bordavam",
contou Mafalda, que frequenta os
encontros com a filha Marli Ma-
falda Bilia Arthur, de 62 anos.

A aposentada Doralice Siquei-
ra, de 74 anos, também faz parte
de uma geração de famílias borda-
deiras. "Eu mesma bordo desde os
meus oito anos de idade. Naque-
la época, até quando já estáva-
mos com sono, tínhamos que
terminar as encomendas para
ajudar no sustento de casa. Era
mãe, pai e irmã bordando aquelas
toalhas de até três metros de
comprimento", contou Doralice.

Além do ponto cruz, as borda-
deiras fazem lindas peças usando
crochê, oitinho, caseado, ilhós, va-
gonite e ponto livre. Para saber mais
sobre as atividades e fazer parte do
grupo de bordadeiras, basta entrar
em contato pelos telefones: (19)
3481-6301, com Teresa, ou (11)
99948-5667, com Rosana. Fa-
cebook/ Grupo Solidário Ma-
triz Cidade de São Pedro.

Bordadeiras se reúnem no Museu todas as terças-feiras

Mafalda Bilia (93 anos) e a filha Marli Bilia Arthur par-
ticipam do Grupo Solidário

As peças produzidas são vendidas para compra de fral-
das geriátricas

Daniella Oliveira
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Prefeitura recebe a visita de campeão mundial de jiu-jitsu
Vencedor da 39ª edição do

MMA Costa Combat, um dos
principais eventos de MMA (ar-
tes marciais mistas) do interior
de São Paulo e que aconteceu no
últ imo f im de semana em
Anhembi, Kaique Lyotinho Mat-
sunaga visitou nesta terça-fei-
ra, 26, a Prefeitura de São Pe-
dro. Ele é fruto do projeto soci-
al de artes marciais Integração,
desenvolvido por Giliarde de
Lima e que tem apoio da Prefei-
tura. Durante a visita, o cam-
peão conversou com o prefeito
Thiago Silva e o secretário de
Governo, Claudinei de Arruda,
e apresentou o cinturão que ga-
nhou na competição - o 5º da
carreira profissional - como for-
ma de agradecimento ao Execu-
tivo pelo incentivo ao esporte.

Com 24 anos de idade, Kai-
que Lyotinho Matsunaga mora
em São Pedro desde a infância.
Ele começou a vida esportiva
com capoeira, aos quatro anos.
Ao entrar para o projeto Inte-
gração, aos 12, teve contato com
as artes marciais e não parou
mais. Focou em treinamentos e
campeonatos e hoje acumula
diversos títulos no currículo. É
campeão brasileiro, sul-americano
e mundial de submission (luta

sem kimono), além de campeão
paulista, brasileiro e 3º mundial de
jiu-jitsu. Em seu cartel profissio-
nal tem 12 lutas e 9 vitórias.

"Sou muito grato à Prefei-
tura e aos meus patrocinadores
por todo o apoio que me deram
desde o início da minha carrei-
ra, porque ninguém chega a lu-
gar nenhum sozinho", comen-
tou o lutador.

Formado em Educação Fí-
sica, Kaique Lyotinho Matsuna-
ga hoje tem rotina intensa de
trabalho e treinos. Dá aulas de
musculação, jiu-jitsu e muay
thai e realiza de dois a três trei-
nos pessoais por dia. "Tenho de
treinar constantemente, sempre
buscando melhorias na minha
performance. E também me
alimento da melhor maneira
possível. Sou muito regrado
e determinado, porque meu
corpo é minha ferramenta de
trabalho", disse ele, que ainda
neste ano deve mudar-se para
Portugal, onde morou em 2019,
para trabalhar ministrando au-
las de jiu-jitsu a convite de um
empresário do ramo.

Para o  prefei to  Thiago
Silva, é motivador ver a dife-
rença que o esporte faz na
vida das pessoas. "É por isso

que fazemos questão de apoi-
ar iniciativas e projetos es-
portivos. Quando feitos com
profissionalismo e responsa-
bilidade, dão resultados posi-
tivos, projetando ainda mais o

nosso município para o mun-
do", falou. Segundo o secre-
tário de Governo, a Prefeitura
está em processo de estudos
para a realização de eventos de
artes marciais no município.

Secretário de Governo e coordenador de Esportes Claudinei
Arruda, Kaique Lyotinho e o prefeito Thiago Silva

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
-------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
-------------------------------------------
VENDO
Sitio com 3 alqueires no macu-
co, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENDO
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza bar-
ros, av.Antônio albino ribeiro, 2
quartos, sala, cozinha, 1 wc, ga-
ragem para 3 carros e salão
comercial sendo 120 m2 de
construção.  Valor: 300 mil re-
ais, aceito financiamento e per-
muta com terreno em Piracica-
ba. 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, revi-
sado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documen-
tado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabe-
la. Tratar (19) 9.9862-4594.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e tro-
ca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenci-
ais, usados, compra, vende, tro-
ca e loca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.

GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com
banqueta, ótimo estado. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
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FALECIMENTOS
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SR.JOSÉ CARLOS FABRI
faleceu no dia 21/04 na ci-
dade de São Pedro aos 68
anos de idade. Era casado
com Sra. Rute de Come Fa-
bri .Era filho dos finados  Sr.
João Fabri e da Sra.Santa
Banzatto.Deixa a filha: Juli-
ana Fabri Santesso casada
com Sr.Lendro Santesso.
Deixa netos e demais paren-
tes e amigos. O seu corpo
foi transladado para a cida-
de de Santa Maria da Serra
e o seu sepultamento deu
se dia 22/04 ás 15:00 h sa-
indo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SRA. ELIZABETE DE FATIMA
SEGANTIN TEODORI faleceu
no dia 22/04 na cidade de Pi-
racicaba, aos 60 anos de ida-
de e era viúva do Sr. José Car-
los Macher Teodori. Era filha
do finado Sr. Francisco Segan-
tin e da Sra. Yolanda Macha-
do Segantin. Deixa parentes e
amigos.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Char-
queada  e o seu sepultamento
deu se dia 23/04 ás 13:00 h
saindo a urna mortuária do Ve-

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  docu-
mentos exigidospelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

EDISON  LOPES JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão fisioterapeuta,
nascido  em  São  Pedro, SP, no dia dezesseis de novembro de mil
novecentos   e   noventa  e  quatro  (16/11/1994),  residente  e domiciliado
na  Rua  Vicentina Ataulo Andrade, 263, Theodoro de Souza Barros,  São
Pedro, SP, filho de EDISON LOPES e de ROSIANE BATINGA DA SILVA
LOPES. KAROLAYNE MARQUES DE SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão manicu-re, nascida  em Maracanaú, CE, no dia vinte e um de
julho de mil novecentos  e  noventa e sete (21/07/1997), residente e
domiciliada na Rua  Vicentina  Ataulo  Andrade,  263,  Theodoro  de
Souza Barros, São Pedro,  SP, filha de JOSÉ EDILBERTO ALMEIDA DE
SOUSA e de NEULIMAR MOREIRA MARQUES.

AMILTON  FREITAS  ALVES,  estado  civil  solteiro, profissão ca-
lheiro, nascido  em  Ipirá, BA,  no  dia  quatorze  de  outubro de mil
novecentos  e  setenta e três (14/10/1973), residente e domiciliado na
Rua  Farid  Cury, 131, Theodoro de Souza Barros, São Pedro, SP, filho de
ABINER SOUZA ALVES e de IZABEL CERQUEIRA FREITAS. VANESSA
APARECIDA  RODRIGUES,  estado  civil  divorciada,  profissão assis-
tente  social, nascida em Piracicaba (3º Subdistrito), SP, no dia cinco de
maio de mil novecentos e oitenta (05/05/1980), residente e domicilia-
da na Rua Farid Cury, 131, Theodoro de  Souza Barros, São Pe-
dro, SP, filha de OSVALDO RODRIGUES e de MARIA JOSE APARE-
CIDA BARBOSA RODRIGUES.

LUCIANO  SILVA  DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão corre-
tor de imóveis, nascido em São Pedro, SP, no dia nove de janeiro de
mil  novecentos e noventa e seis (09/01/1996), residente e domiciliado
na  Rua  José  Maria  de  Souza,  258, Jardim São Tomé, São Pedro,  SP,
filho  de  NELSON  SILVANO DE ASSIS e de MARCIA APARECI-DA SILVA
DE ASSIS. NATÁLIA  OLIVEIRA  DO  NASCIMENTO, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em São Pedro, SP, no dia trinta e um de outu-
bro de   mil  novecentos  e  noventa  e  sete  (31/10/1997),  residente  e
domiciliada  na  Rua  José  Maria  de Souza, 258, Jardim São Tomé,
São Pedro, SP,  filha de SÉRGIO APARECIDO DO NASCIMENTO e
de ELAINE DA SILVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

JACKSON FREIRES GOMES, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido em São Pedro, SP, no dia vinte e sete de de-
zembro de mil  novecentos e noventa e seis (27/12/1996), resi-
dente e domiciliado na  Rua  Santina Martello Matarazzo, 229,
Pallú, São Pedro, SP, filho de JOZELIO GOMES DA SILVA e de
LENILDA FREIRES FERREI-RA. LORENA  BRUNELLA  CALSA,
estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório,  nascida  em
Distrito  de  Rubião  Júnior,  Município  de Botucatu, SP, no dia onze  de
julho de dois mil e um (11/07/2001), residente e domiciliada na  Rua
Santina Martello Matarazzo, 229, Pallú, São Pedro, SP, filha de NORIVAL
DE JESUS CALSA e de EVA ROSA GONÇALVES CAL-SA.

EMERSON  AZEVEDO  MEZZIN,  estado  civil solteiro, profissão servente,
nascido em Sumaré, SP, no dia sete de março de mil novecentos e noventa  e
sete  (07/03/1997),  residente e domiciliado na Rua Joanna Luzia  da Silva, 194,
Horto Florestal, São Pedro, SP, filho de REGINALDO MEZZIN e de SIRLENE
DE AZEVEDO MEZZIN. RAQUEL  CRISTINA  FARIA, estado civil solteira, profis-
são confeiteira, nascida  em  São  Pedro, SP, no dia dezoito de maio de mil
novecentos  e  oitenta  e  um (18/05/1981), residente e domiciliada na
Avenida  Mario Scagnolato, 08, Jardim São Judas, São Pedro, SP, filha
de PEDRO FARIA e de VERA LUCIA FARIA 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

SR. VAGNER ADÃO CAS-
SONI faleceu 21/04/2022, na
cidade de São Pedro, con-
tava 68 anos, filho dos fina-
dos Sr. José Cassoni e da
Sra. Dirce Helena Cassoni;
deixa as fi lhas: Vanessa
Cassoni Serqueira, casada
com o Sr. Fabio Serqueira e
Giselle Ricciotti Cassoni.
Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Sepultamen-
to dia 22/04/2022 às 16h30
do Velório do Cemitério Mu-
nicipal de São Pe-dro, para
o Cemitério Parque São Pe-
dro, na cidade de São Pe-
dro. (Abil Grupo Unidas Fu-
nerais).

SR. JOSE PEREIRA DOS
SANTOS faleceu dia 23/04/
2022, na cidade de Piraci-
caba, contava 80 anos, filho
dos finados Sr. Nemezio
Pereira dos Santos e da Sra.
Constantina Pereira dos
Santos, era casado Com  a
Sra. Antonia Delgado dos
Santos; deixa os filhos: Car-
los Alberto Pereira dos San-
tos, casado com a Sra. Sil-
vana Agostine dos Santos,
Elizabete Aparecida Pereira
dos Santos Sarto, casada
com o Sr. Sergio Henrique
Sarto; Isabel Conceição Pe-
reira dos Santos Zeferino,
casada com o Sr. Carlos Al-
berto Zeferino; Paulo Rober-
to Pereira  dos Santos, ja
falecido; Jose Eduardo Pe-
reira dos Santos; Claudia de
Fatima Pereira  dos Santos
e Jorge Augusto Pereira dos
Santos. Deixa netos, bisne-

tos e demais familiares e
amigos. Sepultamento dia
24/04/2022 às 15h00 do Ve-
lório do Cemitério Municipal
de Charque-ada, para a re-
ferida necrópole. (Abil Gru-
po Unidas Funerais).

SR. ANTONIO JOSE DE
LIMA  faleceu dia 25/04/
2022, na cidade de São Pe-
dro, contava 82 anos, filho
dos finados Sr. Amantino
Jose de Lima e da Sra. Ida-
lina Colacrai, era casado
com a Sra. Ana Nunes de
Lima; deixa as filhas: Maria
de Lima; Sandra de Lima
Feltrin, casada com o Sr.
Antonio Jorge Feltrin e So-
nia Regina de Lima, casada
com o Sr. Jose Gardenal.
Deixa irmã, sobrinhos, ne-
tos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Sepulta-
mento dia 25/04/2022 às
16h30, do Velório do Cemi-
tério Municipal de São Pe-
dro, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

SR. ANTONIO BIZZUTTI fa-
leceu dia 26/04/2022, na ci-
dade de Piracicaba, conta-
va 84 anos, filho dos finados
Sr. João Bizzutti e da Sra.
Maria Botezell i .  Deixa a
irmã: Carmen Bizuti Gaiad,
sobrinhos, demais familia-
res e amigos. Sepultamen-
to dia 26/04/2022 às 16h30
do Velório do Cemitério Mu-
nicipal de São Pe-dro, para
referida necrópole. (Abil Gru-
po Unidas Funerais).

FALECIMENTOS
lório da Saudade –sala 8 se-
guindo para o Cemitério Muni-
cipal de Charqueada onde foi
inumada em jazigo da
família.(FUNERARIA GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR. JOSE HUMBERTO
GALLO faleceu no dia 24/04na
cidade de Piracicaba, aos 49
anos de idade e era casado
com a Sra. Lucimara Coelho
Gandra.  Era filho dos finados
Sr. Angelo Gallo Neto e da Sra.
Zenaide Maciel Gallo.Deixa os
filhos: Melquisedeque Filipe;
Abner Gabriel; Adriel Jesse  ;
Angelo Jose .Deixa  neta e de-
mais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamen-
to deu se dia 25/04 ás 13:00 h
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal de São Pedro
seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inu-
mada em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS )

SRA.LAURINDA CHIARANE-
LLA MENEGHINI faleceu no dia
27/04 na cidade de São Pedro
aos 83 anos de idade e era viú-
va do Sr.Gildo Meneghini.Era
filha dos finados Sr.Raymundo
Chiaranella e da Sra.Antonia
Caruza.Deixa a filha:Patricia

Chiaranella Menighini.Deixa
netos e demais parentes.O
seu sepultamento deu se dia
28/04 ás 10:30 h no Cemité-
rio Parque São Pedro onde foi
inumada em jazigo da
família.(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SRA.ANTONIA MORETTE
DE CAMPOS faleceu no dia
28/04 na cidade de São Pe-
dro aos 90 anos de
idade.Era viúva do Sr.Pedro
Pinto de Campos.Era filha
dos finados Sr.Raphael Mo-

ret te   e  da Sra.Pier ina
Tardivelli.Deixa os filhos:
Maria Alice ,Antonio Rafael
,Hilda Maria ,Geraldo ,José
Pedro ,Maria do Rosário ,Rita
de Cassia e Paulo Fernando
.Deixa netos ,bisnetos e de-
mais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se dia
28/04 ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus seguindo para o
Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

Gustavo Teixeira: ETEC
celebra 12 anos na cidade

No dia 7 de abril de 2022 a
Etec Gustavo Teixeira completou
12 anos de sua abertura e insta-
lação no município de São Pe-
dro. Neste ano a comemoração
tem um gostinho especial, gra-
ças a concretização de nossa pri-
meira Classe Descentralizada em
Charqueada, com o curso Técni-
co de Açúcar e Álcool, os muni-
cípios estão inseridos numa re-
gião que tem o setor sucroalcoo-
leiro é extremamente ativo, e a
demanda é sempre muito alta
por profissionais com este tipo
de capacitação.

Apesar dos anos atípicos,
devido a pandemia, que estamos
enfrentando a Etec, seus funcio-
nários, professores e alunos,
continuam conquistando espa-
ços de destaque e orgulho, nos-
sa escola é o 1º lugar de São Pe-
dro e região no Saresp 2021, nos-
sas médias de proficiência em
Língua Portuguesa e Matemáti-

ca ficaram acima das escolas da
rede estadual.

Falando em presentes e con-
quistas neste mês comemorativo
de aniversário, os mascotes da
Etec, Cascão e Felícia, que moram
na escola desde 2011, receberam
o crachá de funcionários como agra-
decimento aos seus 11 anos de "cão-
panherismo", como homenagem aos
pequenos, o setor de comunicação
da escola divulgou um vídeo curto
nas redes oficiais que viralizou e de
quebra trouxe alguns segundos
de fama aos dogs, que participa-
ram junto aos seus tutores de en-
trevistas para a imprensa da re-
gião. Desde que nasceu, o desejo
de nossa Escola Técnica é capaci-
tar e inserir pessoas no mercado
de trabalho, com um ensino pú-
blico de qualidade, mudando his-
tórias e fazendo a diferença!

Quer conhecer a nossa Etec no
dia a dia? Segue a gente no Insta-
gram @etec.gustavo.teixeira

IIIIINVERNONVERNONVERNONVERNONVERNO

Sitio Pantanal oferece 50% de
desconto na taxa de entrada
Com a chegada das temperaturas mais baixas, de 10 de maio e 10 de
agosto, adultos e crianças terão descontos de 50% para curtir o local

Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com

Localizado em Brotas (SP), o
Sítio Pantanal é um lugar perfeito
para ser visitado em qualquer épo-
ca do ano. Com atrações para toda
família, tem o mirante com vista
incrível ao redor da natureza, cam-
po de girassol (disponível confor-
me as condições climáticas),
playground, fazendinha, passeio a
cavalo, praia artificial e restauran-
te com comida caseira e o famoso
café colonial. Com a chegada das
temperaturas mais baixas, de 10 de
maio e 10 de agosto, adultos e cri-
anças terão desconto de até 50%
na taxa de entrada (day use).

Para ter acesso ao local, que
atende todos os dias da semana das
8h às 17h, de segunda a sexta-fei-
ra, no período do Inverno, o adul-
to pagará R$ 30 da taxa de entra-
da (day use), e crianças de 6 a 11
anos pagam R$ 15 cada. Nos sába-
dos, domingos e feriados serão co-
brados R$ 40 do adulto e R$ 20 da
criança. Menores de 6 anos acom-
panhados de adulto não pagam.

De acordo com os proprietários
do Sítio Pantanal, Elisângela e Claudi-
nei Bueno, o espaço da propriedade
rural foi idealizado com o objetivo
de oferecer aos turistas um local tran-
quilo, seguro, de contato com a natu-
reza para toda família passar mo-
mentos agradáveis ao ar livre.

"Com o turismo rural, nossa
proposta é de oferecer aos visitan-
tes uma experiência única. Além da
gastronomia diferenciada em nos-
so restaurante, queremos que as
pessoas tenham um dia divertido e
relaxante ao redor dessas lindas
paisagens naturais", declarou Eli-
sângela.

CAFÉ COLONIAL - Com op-
ções gastronômicas diferenciadas,
que podem ser servidas tanto no
Pantanal Restaurante Cafeteria
quanto no quiosque da praia artifi-
cial, além do almoço à lá carte (com
salada, prato quente com assa-
do ou grelhado, e sobremesa) por
R$ 58,90 por pessoa, e opções
de pratos kids por R$ 35 cada, o
visitante pode saborear o famo-
so café colonial.

Por apenas R$ 70 (serve duas
pessoas), além do café coado na
hora, vem uma bandeja com suco
natural de laranja, waffle, bolo da
fazenda, geleias, manteiga e requei-
jão, pão de brioche, frios com quei-
jo fresco, pão de queijo, bolacha da
fazenda, cueca virada e salada de
fruta. Mesas podem ser reser-
vadas pelo telefone/WhatsApp:
(14) 98189-1422.

FONDUE - Para incrementar
ainda mais o cardápio no período
de inverno, por apenas R$ 40 a por-
ção (serve duas pessoas), a qual-
quer hora do dia, tem as opções de
fondue de chocolate e de queijo.
Numa caneca exclusiva do Sítio do
Pantanal, o fondue de queijo acom-
panha fatias de ciabat, defumado,
tomate cereja e cenoura baby. O
fondue de chocolate vem com mo-
rangos, uvas e pedaços de banana.

SERVIÇO: Aberto todos os dias,
das 8h às 17h, o Sitio Pantanal fica
na Estrada Municipal de Brotas, km
20, bairro do Patrimônio (entre São
Pedro e Brotas). Para reservas de
mesa no Pantanal Restaurante e Ca-
feteria, basta ligar ou mandar men-
sagem pelo telefone/WhatsApp (14)
98189-1422. Mais informações:
www.sitiopantanal.com.br. Insta-
gram @sitiopantanalbrotas. Face-
book/ Sitio Pantanal.

Sitio Pantanal fica na Estrada Municipal de Brotas, km 20, bairro
do Patrimônio (entre São Pedro e Brotas)

Café colonial, que serve até duas pessoas, sai por R$ 70

Empresária Elisangela Bueno é responsável pela gastrono-
mia o Pantanal Restaurante e Cafeteria

Daniella Oliveira
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A solidariedade, em sua plenitude,
depende de atitudes corajosas

CCCCCORRENTEORRENTEORRENTEORRENTEORRENTE     DODODODODO B B B B BEMEMEMEMEM

São Pedro foi beneficiária de uma ação solidária, na verdadeira acepção do termo, graças a uma atitude corajosa da Dra. Maria Cristina Spadaccia Silvério
Pedro Aguiar

O que é a solidariedade senão
um sentimento de identificação em
relação ao sofrimento dos outros
ou ainda um sentimento que reú-
ne interesses e objetivos comuns
entre os atores da sociedade para
gerar cooperação mútua entre
duas ou mais pessoas?

A meu ver, esse conceito, am-
plo, até faz sentido numa aborda-
gem mais genérica. Contudo, e aí vem
o lado prático da questão, a solidarie-
dade, como vista acima, não se concre-
tiza caso não haja ação. Fora isso, são
palavras jogadas ao vento.

E é exatamente nesse aspecto
que reside a dificuldade de se levar
adiante qualquer "ação solidária",
não somente aqui, em São Pedro e
no Brasil, mas em qualquer lugar do
mundo. Também na França, país que
deu origem ao termo solidarité.

Nessa linha de pensamento,
São Pedro foi beneficiária de uma
ação solidária, na verdadeira acep-
ção do termo, graças a uma atitu-
de corajosa da Dra. Maria Cristina
Spadaccia Silvério, advogada atu-
ante no Município.

Ela, primeiramente, identificou
carências de parte da população
são-pedrense e, depois, buscou o
apoio de diversas organizações da
sociedade civil com identidade de
propósitos para realizar - e aí está a
ação -, a Corrente do Bem, evento que
aconteceu no último sábado, entre 9h
e 13h, no Largo da Matriz.

"De nada adiantaria tomar a
iniciativa, reunir as instituições e
promover esse evento se as pessoas
não tivessem aderido à ideia e não
entregassem os itens solicitados
pela campanha. Por meio dessa
ação, pudemos comprovar o espírito
de solidariedade do povo são-pedren-
se", comenta Maria Cristina.

"Graças a essas pessoas, a
quem agradecemos profundamen-
te, a Corrente do Bem foi um su-
cesso. Foram arrecadados 300 kg
de alimentos e meia tonelada de
roupas, calçados, colchões,
utensílios domésticos, fogão,
aparelhos de TV e DVD entre
outros", comemora a advogada.

Parte desses itens será doada
à APAE. "Toda doação é sempre
bem-vinda. Boa parcela dos nos-
sos alunos é oriunda de famíli-
as carentes", informa, agrade-
cida, Daniele Laurino Chiarini
Teixeira, diretora técnica da As-
sociação, em São Pedro.

A iniciativa contou com a par-

ticipação e o apoio de diversas ins-
tituições do Município. "Em nome
da Corrente do Bem, fica a nossa
gratidão à Sociedade São Vicente
de Paulo, ao Clube do Fusca, ao
Tiro de Guerra, à Polícia Militar, à
Rádio Comunidade FM 96.3 São
Pedro, Rádio Onda Livre FM 105.3
São Pedro, à Clarissa Quiararia -
Secretária de Turismo, Guarda Ci-
vil e Coordenadoria de Sinalização
Viária - na pessoa do Rosivaldo
Amaro (Dez) e ao Fundo Social de
Solidariedade - na pessoa de sua
presidente, Márcia Dente Panfi-
glio", agradece Maria Cristina, que
também estende os cumprimentos
à Fabíola Feltrim, pela apresenta-
ção musical, faz um agradeci-
mento especial à Tribuna de São
Pedro pelo apoio na divulgação
nas fases de pré e pós-evento, e
a todos que ajudaram essa ação,
direta ou indiretamente.

Essa não é a primeira vez e,
certamente não será a última, que
a Dra. Maria Cristina toma a dian-
teira e leva adiante uma causa em
favor dos menos favorecidos em
São Pedro. Em 2020, num dos
momentos mais críticos da pande-
mia da Covid 19, ela iniciou a pro-
dução de máscaras para doação.
"Cheguei a produzir mais de
duas mil máscaras com tecidos
que, em parte recebia em doa-
ção ou eu mesma comprava
para doação às pessoas caren-
tes. Algumas vezes também tro-
cava as máscaras por alimentos
para também serem posteriormen-
te doados", afirma Maria Cristina.

Aproveitando, ela informa que
outras iniciativas virão, em breve.
"A Corrente do Bem, como o pró-
prio nome diz, se traduz numa sé-
rie de atividades de solidariedade,
cujo objetivo é estimular que mais
e mais pessoas e outras instituições
participem desse movimento e
promovam o bem junto a um nú-
mero cada vez maior de cidadãos
mais necessitados. Afinal, fazer
o bem faz bem", finaliza.

Oxalá, em nome da solidarie-
dade e para o bem da sociedade
são-pedrense, mais e mais pesso-
as livrassem suas amarras da
corrente da inércia e da acomo-
dação para, efetivamente, pro-
mover uma corrente do bem.

Pedro Aguiar, são-pe-
drense, profissional de Re-
lações Públicas, Jornalista
e Consultor em Marke-
ting e Comunicação.

Maria Cristina Spadaccia Silvério com colaboradoras e produtos arrecadados Apoio total da Polícia Militar, da Sociedade São Vicente de Paulo e Tiro de Guerra

Apoio da Guarda Civil Municipal Fabíola Feltrim doou sua voz e encantou o evento

Colaboração com alimentos - Thermas Regional (Sílvia Andrade)

Maria Cristina Spadaccia Silvério com Márcia Dente Panfiglio (Presidente
do Fundo Social de Solidariedade) e Roberto Matioli (Presidente do
Conselho Particular de São Pedro / Sociedade São Vicente de Paulo)

Fábio Vitti
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Marcius Magazine lança promoção "Quarta Maluca"
Há mais de 30 anos no mercado, a Marcius Magazine, que teve sua primeira loja em Brotas, em breve terá mais uma filial em Jaú

Em São Pedro, a Marcius Ma-
gazine lançou a promoção "Quarta
Maluca". Localizada na rua João
Teixeira da Frota, 820, bairro San-
ta Cruz,  a loja promete descontos
imperdíveis em produtos seleciona-
dos todas as quartas-feiras. Nesta

semana, o gerente regional, Rogé-
rio Françoloso e o gerente local,
Leandro Almeida se reuniram os
vendedores para comemorar o iní-
cio da campanha promocional.

"A proposta é exatamente esta:
Todas as quartas-feiras oferecer

produtos de bastante procura com
preços imperdíveis", declarou o ge-
rente Leandro Almeida, ao ressal-
tar que as formas de pagamento são
à vista, cartões débito, cartões de
crédito em até 12 vezes, Pix e credi-
ário próprio em até 24 vezes.

Há mais de 30 anos no mercado,
a Marcius Magazine, que teve sua pri-
meira loja fundada em Brotas, em bre-
ve terá mais uma filial na cidade de
Jaú. São centenas de produtos, de di-
versas marcas, de eletrodomésticos,
brinquedos, ferramentas, informá-

tica e acessórios, móveis, Tv, ví-
deo, automotivo, cama, mesa e
banho, instrumentos musicais, uti-
lidade domésticas, casa e constru-
ção, esporte e lazer, e muito mais.

SERVIÇO: Em São Pedro, a
loja Marcius Magazine fica na rua

João Teixeira da Frota, 820, bair-
ro Santa Cruz. O atendimento
acontece de segunda a sexta-feira,
das 9h às 18h, e aos sábados, das
9h às 17h. Telefone: (19) 3481-
5003. Site: https://
www.marciusmagazine.com.br

Todas as quartas-feiras, promoção "Quarta Maluca" terá preços imperdíveis em produtos selecionados; equipe da loja se reuniu para comemorar o lançamento da ação

AAAAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA

Preço público para
uso de patrulha
diminui 40,9%

Micro e pequenas propriedades
agrícolas têm agora mais um incentivo
para desenvolver atividades em suas
propriedades: o preço público estabele-
cido pela Prefeitura de São Pedro para a
utilização da Patrulha Agrícola Mecaniza-
da baixou de R$ 127 para R$ 75 a hora
trabalhada, diminuição de 40,9%. Para
realizar operações como aração e grada-
gem com uso de tratores e implementos do
município, os proprietários precisam preen-
cher requerimento na Secretaria de Obras
com as especificações das solicitações. Será
emitido uma guia para pagamento an-
tecipado dos valores  e as demandas
serão organizadas pela Secretaria de
Obras. Para solicitar o serviço é preci-
so ser micro ou pequeno produtor rural.
"Fizemos essa mudança para ajudar os pro-
dutores rurais neste momento de retomada
econômica. Recebemos recentemente ma-
quinários e implementos do Governo do
Estado e queremos que estes equipamen-
tos facilitem a vida dos produtores",
disse o prefeito Thiago Silva.
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Alunos da rede municipal visitam Museu da Língua Portuguesa
RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO

Estudantes das Emebs Iracy Bertochi e Ondina Mendes Parreira participaram da atividade fruto de parceria entre as secretarias de Turismo e Educação
Enriquecer o processo de

aprendizagem e ampliar o acesso à
cultura estão entre os objetivos do
programa "Turistando pela cultura
com a Educação", fruto de parceria en-
tre as secretarias municipais de Turis-
mo e Educação que vai levar alunos da
Rede Municipal de Ensino para co-
nhecer atrativos turísticos e cultu-
rais de outras cidades.

O programa é uma ampliação
do projeto "Turistando com cultu-
ra", que organizou visitas de alunos
a pontos turísticos de São Pedro.
"Depois de levarmos os alunos para
visitar os atrativos em nosso muni-
cípio, ampliamos a abrangência do
programa e vamos levar alunos de
uma forma educativa aos espaços
de cultura e exposições nos grandes

centros e com outras experiências e
vivências", destaca o coordenador
de Cultura, Ivan Teixeira. Para a co-
ordenadora de Educação Infantil,
Karina Leme Gonçalves, as visitas
aos diferentes espaços culturais são
importantes ferramentas no proces-
so pedagógico. "O intuito das excur-
sões pedagógicas é propiciar aos alu-
nos uma conexão da teoria com a

prática educacional em prol de um
melhor aperfeiçoamento para a
construção do conhecimento. Per-
mitem uma interação entre o con-
teúdo aprendido em sala de aula
com o vislumbre e a contemplação
da realidade", disse.

As visitações começaram no
dia 27, com uma excursão para alu-
nos das Emebs Iracy Bertochi e

Ondina Mendes Parreira à Pino-
coteca e ao Museu da Língua Por-
tuguesa, ambos em São Paulo. Ou-
tras visitas estão agendadas para
acontecer ao longo deste ano.

INÍCIO - A implementação do
projeto teve início no dia 9, quando
uma equipe formada pela Secreta-
ria de Educação e Coordenadoria
Municipal de Cultura realizaram

uma visita técnica à Pinacoteca e
ao Museu da Língua Portuguesa
para ajudar na construção da lo-
gística da visita dos estudantes.   "A
visita técnica proporciona um olhar
sobre o contexto que será abordado,
para que a experiência com o aluno
seja estimulante, educativa e diver-
tida ao mesmo tempo.", comentou
o coordenador da Cultura.

Estudantes também estiveram na Pinacoteca do Estado de São Paulo
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e encantadore encantadore encantadore encantadore encantador:::::
conheça oconheça oconheça oconheça oconheça o
Maison D’orMaison D’orMaison D’orMaison D’orMaison D’or
Novo empreendimento da
Amistà conta com apenas
48 apartamentos e promete
ressignificar o conceito
de viver bem

Piracicaba está prestes a
ganhar um edifício resi
dencial diferenciado e

exclusivo com a credibilidade
da Amistà Empreendimentos,
empresa já tradicional na cida-
de. O Maison D’or promete
superar todas as expectativas
em um projeto arquitetônico
que se destaca pela singulari-
dade. São apenas 48 unidades
em torre única.

Com 24 andares e roof-
top, o residencial oferecerá
um show à parte no quesito
elegância, design e pratici-
dade. São cinco opções de
plantas, todas elaboradas
por renomados profissionais
da arquitetura, pensadas
para diferentes rotinas e es-
tilos de vida. Bruna Marruc-
ci, Urbem Arquitetura, Cris-
tiane Furlan, Fabiana Gelmi-
ni e Gabriela Chaddad com-
põem o seleto time de pro-
fissionais convidados para
criarem os layouts.

A localização é outro fa-
tor em destaque no projeto,
afinal, o Maison D’or se en-
contra no São Dimas, bair-
ro eleito pelos piracicabanos
como o melhor para se viver,
com fácil acesso às princi-
pais avenidas, comércios e
serviços. Além disso, o em-
preendimento oferecerá aos
seus residentes uma verda-
deira experiência em confor-
to, lazer e praticidade. Lite-
ralmente tudo à disposição!

No térreo, os moradores
encontrarão um lindo Salão
de Festas, com vista para a
área verde e espaços inte-
grados, o local perfeito para
suas comemorações. Além
disso, também contarão
com o Lounge e o Gourmet,
ambientes propícios para o
convívio entre moradores,
com varandas e espaços
amplos e agradáveis; Sala
de Reunião e Coworking,
projetados para a rotina de
trabalho – um é ideal para
encontros profissionais, en-
quanto o outro é pensado
para uma rotina leve e dinâ-
mica;  Br inquedoteca e
Playground, exclusivos para
o lazer das crianças, com
decoração pensada para
promover máxima diversão
e com brinquedos que es-
timulam a criatividade.

Pensando na qualidade
de vida dos residentes, o
empreendimento ainda con-
tará com piscina adulto e
infantil externa, além de pis-
cina indoor, que proporcio-
narão um verdadeiro mergu-
lho no bem-estar, com am-
bientes planejados para ofe-
recer lazer e saúde a todos.
Por fim, também terão à dis-
posição, duas unidades do
Gourmet Privativo para cer-
ca de 20 convidados cada,
ideais para pequenas e in-
formais celebrações.

No 25º andar, o Maison
D’or contará com um rooftop
com 520 m², projetado para
práticas esportivas, momen-
tos de relaxamento e encon-
tros entre vizinhos, no qual
os residentes desfrutarão de
uma vista incrível; Sauna
Seca, Sala de Massagem e
Descanso, que funcionarão
como ambientes calmos e
agradáveis para relaxar; Con-
fraria do Vinho, perfeita para
encontros informais entre
moradores; além da Acade-
mia e da Sala Multiuso, pen-
sadas para promover saúde
aos que amam se exercitar.

VIVER EM UM EMPRE-
ENDIMENTO ÀMISTA É
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

Um novo projeto para um
novo tempo. O Maison D’or
é projetado para o futuro,
com foco na elegância, qua-
lidade e bem-estar. Planeja-

do pela Urbem Arquitetura,
garantirá uma exclusiva ex-
periência de habitar, diferen-
te de qualquer empreendi-
mento que Piracicaba possui.

Este é o terceiro empreen-
dimento Amistà a ser lançado
no mercado, com o objetivo de
oferecer conceitos imobiliários
efetivos e inovadores, com di-
ferenciais reais e excelência
em cada detalhe. O primeiro
foi o Joy One Residence, na
Vila Independência, e o segun-
do foi o Amits Home Design,
também localizado no São Di-
mas. Todos contemplados
com importantes certificados
de obra, como PBQP do Habi-
tat Nível A, ISO 9001:2015 e
SiAC 2021 nível A, pois foram
construídos pela Kraide Enge-
nharia, empresa parceira e de
grande reconhecimento no
mercado, líder no desenvolvi-
mento e utilização de métodos
de planejamento, controle e
execução de obras.

A Amistà está há 10 anos
no mercado, nascida da união
da experiência profissional de
José Luiz Guidotti Junior, Mar-
co Antônio Guidotti e Ricardo
Kraide. A empresa oferece pro-
jetos criativos e que visam qua-
lidade de vida, apoiados em
práticas sustentáveis.

O PROJETO DOS SONHOS
Conheça mais detalhes

das plantas desenvolvidas
por cada arquiteto para este
empreendimento.

Bruna Marrucci: a profissi-
onal foi responsável por desen-
volver a planta padrão do Mai-
son D’or. Esta conta com qua-
tro suítes e cozinha integrada
ao living, com destaque para a
área social integrada, que ga-
rante funcionalidade e união
das atividades. De acordo
com ela, sua inspiração foi
um jovem casal, com dois
filhos, que adora receber a
família e os amigos de fora da
cidade durante alguns dias.

Urbem Arquitetura: coman-
dada por Marcelo Guidotti,
Camila Carvalho e André Tabi-
th Costa – também responsá-
veis pelo projeto do prédio –
esta planta conta com três
suítes, sendo um com banhei-
ro máster, e escritório. Os pro-
fissionais buscaram valorizar a
iluminação e amplitude dos
espaços, trazendo mais acon-
chego para os moradores. Se-
gundo eles, a inspiração foi um
casal com filhos e netos, que
adora receber os amigos para
animados jantares.

Cristiane Furlan: pensado
para atender às necessidades
do lifestyle do casal, preser-
vando ao máximo a intimida-
de, a planta desenvolvida pela
profissional conta com três su-
ítes, sendo uma com banheiro
máster, e living ampliado. De
acordo com ela, a inspiração
foi um casal que adora viajar e
receber os amigos para en-
contros enogastronômicos.

Fabiana Gelmini: com um
conceito contemporâneo, pri-
vilegiando linhas retas e tons
claros, assim como elementos
de madeira, esta planta conta
com três suítes, sendo uma
com banheiro senhor e senho-
ra, além do living ampliado. A
sua inspiração foi um casal que
mora sem os filhos.

Gabriela Chaddad: a arqui-
teta criou o projeto para a plan-
ta garden, uma opção perfeita
para quem busca um aparta-
mento com “alma” de casa.
Esta foi elaborada com quatro
suítes e duas amplas varandas,
como uma extensão do living
e dos dormitórios. A sua inspi-
ração foi um jovem casal, com
filhos pequenos e pets.

UMA INFINIDADE DE DE-
TALHES – Todas as unidades
do Maison D’or contam com o
sol da manhã e, por isso, con-

templarão de um esplendido
amanhecer com vista para a
Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz”, a
ESALQ. Uma infinidade de
detalhes torna dessa expe-
riência o sonho de muitas
famílias, mas poucas viven-
ciarão essa combinação de
sofisticação e conforto.

Além de uma espetacu-
lar área comum e de diversas
opções de plantas, outros itens
fazem do Maison D’or um em-
preendimento exclusivo. O re-
sidencial conta com Bicicle-
tário e Lavador de Veículos,
no qual os moradores pode-
rão lavar o seu carro ou moto
sem sair de casa. Mais prá-
tico impossível!

Nas áreas comuns, os re-
sidentes contarão com muito
verde e espaços perfeitos para
o convívio e integração, que
serão entregues equipados,
decorados e com projeto pai-
sagístico e luminotécnico, ela-
borados pelas parceiras da
Amistà, Urbem Arquitetura,
Propark e Aresta Arquitetura.

Já os apartamentos, todos
serão equipados com tomadas
USB, sistema de aspiração
central, tubulação hidráulica

com redução de ruídos, para
maior conforto acústico, entre
outros benefícios, que apenas
quem comprar uma das 48
unidades poderá desfrutar!

Cada detalhe torna o em-
preendimento ainda mais per-
feito e encantador e, como
para a Àmista a sustentabili-

dade está sempre em pauta, o
residencial ainda contará com
gestão de resíduos e divisão de
materiais recicláveis durante
toda a obra; dispositivos eco-
nomizadores de energia nas
áreas comuns, como no hall
dos elevadores, escadas e
subsolo; dispositivos econo-

mizadores de água Dual
Flux; e medição individual
de energia, água e gás.

O Maison D’or  es tá
s e n d o  c o m e r c i a l i z a d o
p e l a  i m o b i l i á r i a  F r i a s
Neto. Mais informações
estão disponíveis no site:
amistaempreendimentos.com.br.
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Consulado do Palmeiras
doa kits de Páscoa
para 150 crianças

Entre os dias 14 a 17 de abril,
por meio de uma campanha bene-
ficente de Páscoa, o Consulado do
Palmeiras da região de São Pedro
distribuiu 150 kits de chocolates
para crianças de várias entidades
da cidade.  De acordo com Marce-
lo Infantosi, cônsul da Sociedade
Esportiva Palmeiras, a ação con-
tou com apoio de várias pessoas.

"Essa foi nossa primeira
campanha, e contei com ajuda
de amigos, tanto da região
quanto da capital", declarou
Infantosi, que desde fevereiro foi
nomeado para criar e conduzir

o Consulado do Palmeiras na
região de São Pedro. "Trata-se
de criar uma identidade na re-
gião, conduzindo várias ações
como essa feita na Páscoa, sem-
pre visando trazer benefícios
para a região", ressaltou.

Os kits de chocolate foram
entregues para 70 alunos da
Escola Municipal Maria Amélia
Pimentel, 50 da Casa da Crian-
ça de São Pedro, 12 da Casa
Abrigo de São Pedro, 11 do Pro-
jeto Leve Leite, de Águas de São
Pedro, e mais 12 crianças de fa-
mílias carentes dos dois muni-

cípios.  "Graças a Deus contei com
o apoio de amigos para arrecadar
mais de R$ 1.000,00 além de vári-
as caixas de bis. Trata-se de um
serviço voluntário, sem fins lucra-
tivos, com cunho beneficente, para
atender pessoas que precisam e
merecem essa atenção, carinho e
calor humano", declarou o cônsul,
que contou com apoio de toda fa-
mília para realizar a ação soci-
al. Mais informações sobre o
Consulado da Sociedade Esportiva
Palmeiras da região de São Pedro:
(11) 98565-4444 ou e-mail:
saopedro@sepalmeiras.com.br

Ação social do Consulado do Palmeiras da região de São Pedro distri-
buiu 150 kits de chocolate para crianças de várias entidades

Esta publicação custou R$ 354,00 aos cofres públicos
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Bebel reúne professores
aposentados em encontro
Encontro a partir das 16 horas, no Hoel Nacional Inn, rua Rosário, 1358,
no Centro de Piracicaba: expectativa para mais de 10 professores

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), promove na se-
gunda (02) encontro regional de
professores e professoras, e diz que
categoria, conforme o Decreto
66.623/2022, tem direito ao paga-
mento do abono complementar do
piso salarial profissional, desde que
tenha se aposentado com parida-
de, e isso tem que ser respeitado
pelo governo estadual. O encontro
acontece a partir das 16 horas, no
Hoel Nacional Inn, localizado na
rua do Rosário, 1358, no centro de
Piracicaba, e a expectativa é de que
mais de 100 professores participem.

No encontro será abordada a
"Saúde na melhor idade", a ser pro-
ferida por Janaina Benites Furlan
Chieregatti, enfermeira coordena-
dora responsável pela saúde do Lar
dos Velhinhos de Piracicaba, e o
confisco dos aposentados, pelo Dr.
César Pimentel, advogado da Apeo-
esp, que abordará as ações para pôr
fim a esta medida.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel diz que a saúde dos pro-
fessores aposentados é uma gran-
de preocupação da Apeoesp, daí a
ideia de promover este encontro
para a troca de ideias, com especia-
lista, sobre medidas para viver
bem na terceira idade. Outra
preocupação é com o confisco
dos aposentados e pensionistas,
que reduziu os vencimentos de
professores e professoras, assim
como dos pensionistas.

Bebel lembra que a cobrança,
considerada um "confisco" con-
tra aposentados e pensionistas,
começou a partir da aprovação
da reforma da previdência es-
tadual, que ela se posicionou e
votou contrária.  "Fui a única
deputada que alertei  durante a

De acordo com a deputada Bebel, o encontro com os aposentados é fundamental
para debater os problemas da categoria
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forte mobilização que fizemos con-
tra a aprovação desta reforma da
previdência sobre os riscos de que
isso viesse a ocorrer", se recorda.

A parlamentar é autora do
Projeto de Decreto Legislativo
nº 39, de 2020 (PDL 39/2020),
que anula a elevação das alíquo-
tas de cobrança previdenciária
de aposentados e pensionistas.
Tramita também na Assembleia
Legislativa de São Paulo, desde
o dia 16 de novembro do ano
passado, a Proposta de Emen-
da à Constituição do Estado de
São Paulo (PEC) 6/2021, de au-
toria da deputada Professora
Bebel (PT) e de outros parlamen-
tares, que veda a cobrança de
contribuição previdenciária dos
servidores estaduais aposenta-

dos e pensionistas, cujo valor do
benefício seja inferior ao do teto
pago no Regime Geral da Previ-
dência Social (INSS).

No entanto, para aprova-
ção destes projetos, Bebel diz
que é preciso que haja uma
grande mobilização em cada
região do Estado para con-
vencer os parlamentares.

ABONO - De acordo com a
deputada Bebel, o abono salarial é
devido aos professores aposenta-
dos que recebem valores abaixo da-
queles do piso nacional, que são os
seguintes, de acordo com a jorna-
da: I - R$ 3.845,63 (três mil oito-
centos e quarenta e cinco reais e
sessenta e três centavos), quando
em Jornada Integral de Trabalho
Docente; II - R$ 2.884,22 (dois mil

oitocentos e oitenta e quatro reais e
vinte e dois centavos), quando em
Jornada Básica de Trabalho Do-
cente; III - R$ 2.307,38 (dois mil
trezentos e sete reais e trinta e
oito centavos), quando em Jor-
nada Inicial de Trabalho Docen-
te; IV - R$ 1.153,69 (um mil cen-
to e cinquenta e três reais e ses-
senta e nove centavos), quando
em Jornada Reduzida de Tra-
balho Docente. "O piso nacio-
nal é uma conquista histórica
dos professores brasileiros e
que o primeiro passo para esta
conquista foi uma proposta do
ex-presidente  da APEOESP
e  deputado federal constitu-
inte Gumercindo Milhomen
Neto na Assembleia Constituin-
te de 1988", informa.
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Charqueada sedia Copa
Soul SP de mountain bike

O feriado de 1º de maio terá
uma atração especial na cidade: a
etapa da Copa Soul de Mountain
Bike, com um percurso de aproxi-
madamente 60 quilômetros para os
amantes de aventura sobre duas
rodas. As inscrições podem ser fei-
tas pelo link www.mixsport.com.br/
copasoulsp. A largada será no Cen-
tro de Eventos de Charqueada, a
partir das 9h.

É importante ressaltar que
o evento é destinado tanto para
atletas federados como para
atletas não federados, podendo
os participantes escolher entre
as categorias Sport ou Pró con-
forme a idade. (regulamento
completo:  https://
mixsport.com.br/2022/01/28/
regulamentocopasoulsp2022/).

O megaevento já conta com
mais de 360 atletas confirmados e
muitos nomes conhecidos estarão
presentes em Charqueada. As ins-
crições variam de R$ 89 a R$ 109 e
devem ser feitas diretamente pelo
site da organização do evento. As
camisetas do evento serão vendi-
das separadamente, no valor de R$
32, pelo link https://
mixsport.com.br/loja/.

"Mais um megaevento que
vem forte para o cenário turístico e
de esportes de Charqueada. Além
do incentivo ao esporte e à saúde,
também movimentamos o comér-
cio, rede hoteleira e outros segmen-
tos que se beneficiam com um feri-
ado com várias atrações pela cida-
de", disse o diretor de Turismo,
Gabriel Campos.

PREFEITURA DE CHARQUEADA INSTALA NOVOS PON-
TOS DE ÔNIBUS – A Prefeitura de Charqueada deu início
esta semana à instalação de novos pontos de ônibus
pela cidade. Ao todo serão 16 novos locais de parada e
que servirão de abrigo aos passageiros. O trabalho co-
meçou pelo bairro Serra Azul, que já recebeu novas ba-
ses para a instalação do ponto. A estrutura está sendo
montada na rua dos Canários com a rua dos Pintassil-
gos. "É importante levarmos mais infraestrutura para os
bairros, e garantir um lugar apropriado para os passagei-
ros", disse o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
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Comitiva de Águas faz visita à GCM de Paulínia
Uma comitiva de Águas de São

Pedro esteve nesta quarta-feira (27)
na cidade de Paulínia. O objetivo
foi conhecer de perto a estrutura
de ponta da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) daquele município.

Participaram da visita o pre-
feito João Victor Barboza (Cidada-
nia), o secretário de Segurança
Pública, Valdir Gibim, o comandan-
te da GCM de Águas, Evandro Lo-
pes, e os inspetores da GCM.

"Precisamos estar atentos ao
que há de novo e o que corporações
como a de Paulínia estão executan-
do para melhorar a segurança tan-
to de munícipes quanto dos pró-
prios públicos. Sabemos da referên-
cia que eles são em todos os senti-
dos, e fomos até Paulínia absorver
a maior quantidade possível de in-
formação e nos inteirar de ações

que estão dando certo na cidade
para trazer até Águas de São Pe-
dro", disse o prefeito João Victor.

O chefe do Executivo lembrou
ainda que o município vai dar iní-
cio neste ano à construção da nova
base da GCM de Águas. Por isso,
segundo ele, a necessidade de ver
de perto o padrão de trabalho da
corporação de Paulínia.

"Até mesmo para entendermos
como está a nossa linha de plane-
jamento e investimentos para a
Guarda Civil. Vale lembrar que,
além do início da nova base da
Guarda, teremos novas viaturas,
aquisição de novo armamento e
foco em novas tecnologias que con-
tribuam para o serviço de seguran-
ça. Um investimento forte na se-
gurança pública de Águas", com-
pletou Barboza. Prefeito João Victor Barboza (Cidadania), o secretário de Segurança Pública, Valdir Gibim, comandante Evandro Lopes e os inspetores da GCM
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Águas participa de painel
voltado para o turismo

A cidade de Águas de São
Pedro esteve representada no
Painel de Debates - Cidades Ir-
mãs Unidas pelo Turismo, em
evento que aconteceu nesta
quarta-feira (27) no Instituto
Federal de São Paulo (IFSP).

A estância, que tem no turis-
mo sua principal atividade, foi re-
presentada pelo secretário de Tu-
rismo César Siboldi,o assessor Ever-

ton Rocha, e também o coordena-
dor de Esportes, Amauri Ribeiro.

O encontro serviu para troca
de experiência e bate-papo com alu-
nos e professores do instituto que
atuam no setor turístico, e contou
ainda com a participação do secre-
tário de Turismo de Cubatão, Fa-
brício Lopes, e o chefe da Pasta de
Turismo de Serra Negra, Carlos
Alberto Tavares de Toledo.
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Profissionais da rede municipal
passam por formação

Profissionais da rede de ensi-
no de Águas de São Pedro passa-
ram por um curso de formação na
estância. A equipe multidisciplinar
é composta por educadores, psicó-
logos e assistentes sociais.

A formação foi ministrada pela
presidente do Conselho Municipal
de assistência social de Piracicaba,
a psicóloga Cláudia Shuster, e abor-

dou a garantia de direitos às crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência doméstica com base na
Lei de Escuta Protegida.

Estavam presentes membros
das unidades escolares, Conselho
Tutelar, Guarda Civil Municipal
(GCM), Polícia Militar, CRAS e tam-
bém do gabinete do prefeito João
Victor Barboza (Cidadania).

A equipe multidisciplinar é composta por educadores, psicólo-
gos e assistentes sociais
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Saúde de Águas contrata psiquiatra infantil
A rede de saúde de Águas

de São Pedro continua contra-
tando novos profissionais para
atender as demandas do muni-
cípio. Agora, a estância conta a
psiquiatra infantil, dra. Lívia
Aziz. Os atendimentos acon-
tecerão mensalmente, medi-
ante agendamento e encami-
nhamento médico.

O  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  é
atender as crianças da cida-
de e reforçar o suporte psico-
lógico oferecido pela  rede
municipal.  " M a i s  u m a  p r o -
f i s s i o n a i s  g a b a r i t a d a  q u e
c h e g a  p a r a  s o m a r  à  s a ú d e
d e  Á g u a s de São Pedro.  É
preciso que nossas crianças
tenh a m  a c o m p a n h a m e n t o
d esce cedo. Seja muito bem-
vinda, doutora Lívia Aziz " ,
d i s s e  o  p r e f e i t o  J o ã o  V i c -
tor  Barboza  (Cidadania). Equipe da Saúde de Águas recebeu a dra. Lívia Aziz
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