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Prefeito João Victor mente sobre a perda
de emenda destinada a Águas por Bebel
A mentira é do prefeito de Águas, João Victor Barboza, conforme ofício da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo
Divulgação

Documento emitido nesta semana,
em resposta a ofício nº, de 23/03/
2022, da deputada estadual Professora Bebel (PT), Roger Willians,
subsecretário de Articulação Política da Casa Civil do governo estadual confirma que Águas de São
Pedro, por falta da apresentação
de documentação, perdeu um
montante de R$ 100 mil destinados pela deputada estadual Professora Bebel (PT) ao município. A resposta da Casa Civil, com data deste

último dia 29, mostra que o prefeito de Águas de São Pedro, João
Victor Barboza, mentiu em matéria publicada no jornal A Tribuna
Piracicabana, do último sábado,
onde nega a perda de recurso destinado à infraestrutura para Águas
peladeputadaProfessoraBebel,alegando que tanto a parlamentar como
o vereador Nelinho Noronha (PT),
seu irmão, deram declarações
inverídicas sobre a perda de recursos pela Prefeitura. A11

A deputada Professora Bebel destinou emenda no valor de R$ 100 mil a Águas de São Pedro, mas o município
não viabilizou a documentação
Divulgação

CATACACARECO
A última operação do Catacacareco realizada em
Águas de São Pedro, no sábado (26), fez a retirada de
quatro caminhões de materiais descartados pelos moradores. O caminhão da Secretaria de Serviços Urbanos
passou pelos bairros fazendo a coleta de todo o material. O volume é considerado
grande pela Pasta. A prefeitura agradece os funcionários Ivair, João Eleuterio, Edison, Elizeu, Wendel, Edison
Morato e Claudinei que deram
total apoio na operação e destacamos também o excelente trabalho de Anderson Cardoso Teixeira, Secretário
de Serviços Urbanos.

Documento da Casa Civil revela que faltou o fornecimento da documentação
pela Prefeitura, com o processo sendo encerrado no ano passado

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 2 de abril de 2022
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Continuamos nas ruas
lutando por valorização
Professora Bebel
No dia 29 de março,
mais de 5 mil professores e
professoras de todas as regiões do estado de São Paulo voltaram à Assembleia
Legislativa para lutar em
defesa da sua vida profissional,
reajuste salarial, carreira e condições de trabalho.
Em assembleia estadual, a categoria decidiu pela realização de um
calendário de luta e mobilização que
culminará em uma nova assembleia
no dia 8 de abril, às 14 horas, no
MASP, Avenida Paulista, São Paulo.
Na sessão plenária da ALESP
no dia 29, lamentavelmente a dupla Doria/Rossieli (governador
João Doria e secretário da Educação, Rossieli Soares) conseguiu
aprovar o método de votação do
governo, que impediu a separação
da votação do reajuste salarial e
da parte que se refere à farsa da
“nova carreira” do magistério. Na
sequência, após uma série de manobras, em rito sumário, o governo conseguiu 50 votos suficientes
para aprovar o PLC 3 na íntegra.
Como parte da estratégia para
obter esse resultado, o governo
usou recursos e transporte oficial
para mobilizar assessores e servidores da estrutura da SEDUC.
Graças à nossa grande mobilização, desde as primeiras horas da
manhã, essa claque não conseguiu
ocupar os espaços da ALESP, como
era o plano de Rossieli.
A APEOESP irá novamente requerer informações oficiais sobre essa
mobilização irregular, indagando
sobretudo se esses servidores foram
remunerados para dela participarem, pois os professores e as professoras que estiveram na ALESP terão
descontos em seus salários, como tem
sido a prática desse governo.
Não vamos aceitar as imposições do governo Doria/Rossieli.
Não aceitamos a chantagem da
aprovação da farsa da “nova carreira”, que nos prejudica profundamente, em troca de um reajuste
irrisório de 10%. Esse reajuste é
nosso por direito, por isonomia
com os demais segmentos dos servidores públicos estaduais. Vamos
continuar esclarecendo nossa ca-

tegoria sobre as perdas de
direitos que implicam a adesão a essa “nova carreira”
Exigimos o reajuste de
33,24% referente ao piso salarial profissional nacional. Não
aceitamos abono complementar, como tem sido a prática
deste governo. Para tanto, nosso sindicato já ingressou com ação coletiva
no Tribunal de Justiça de São Paulo,
que aguarda julgamento.
Ao mesmo tempo, o fim do vergonhoso confisco é questão de honra
para mim e para a APEOESP. Estou
lutando na ALESP para que a Casa
formule um projeto suprapartidário
para acabar com esse verdadeiro roubo que se comete contra servidores e
servidoras que dedicaram toda a vida

A APEOESP irá
novamente
requerer
informações
oficiais sobre
essa
mobilização
irregular
a bem atender à população. Também
é preciso dizer que esse governo
destruidor da educação pública quer
impor mais mil escolas do Programa
de Ensino Integral, onde ocorre assédio moral aos professores e às professoras e de onde se expulsam os
estudantes trabalhadores.
Em muitas escolas – inclusive
PEIs – falta merenda escolar. Os
estudantes se alimentam adequadamente apenas alguns dias por semana, recebendo nos demais dias
apenas bolachas e outros itens de
baixo valor nutritivo. Em muitas
outras escolas faltam professores,
resultando em turmas de estudantes que não tiveram ainda nenhuma aula desde o início do ano letivo.
Enquanto esses governantes
descompromissados pensam em
suas carreiras políticas, a escola
pública está abandonada. Não aceitamos e vamos lutar.
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e presidenta da Apeoesp.

CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Parece, mas não é
Não é somente o teatro que
tem um fantasma famoso, o caminho do sol também teve o seu.
Um fantasma mochileiro, aplicado aluno de violino, dono de uma
extensa folha de serviços prestados a este valoroso e aguerrido
voluntariado ensolarado.
O anjo que habitava esta
nuvem nos precedeu no caminho
de volta ao Pai.
O peregrino voluntário que
o sucedeu me contou o seguinte:
Um casal que recentemente
comprara um sítio ali por perto
chegou pilotando dois potentes
quadriciclos, estacionaram e lhe
contaram o causo do fantasma
da figueira.
Em um sábado recente passaram por lá pouco depois das
8:00 horas, a cerração estava
forte. Ela teve a sensação de ver
uma silhueta humana sentada
no banco, totalmente imóvel vestindo um grande casaco cinza e
um cachecol embrulhado no pescoço. Uma figura estranha para
àquela hora da manhã e naquele
local bem no meio do nada.
Ao chegarem em casa contaram o fato ao caseiro, que lhes
revelou uma antiga lenda que

transitou em julgado, a respeito
do fantasma de um antigo morador da casinha que ficava ao
pé da figueira.
No sábado seguinte, com a
certeza que é preciso ter coragem
para ter medo, nosso valente foi
sozinho e de longe avistou uma
figura idêntica ao seu falecido pai.
Sentiu um frio na espinha, e sumiu antes que seus olhares se
encontrassem.
Tempos depois, também
em um sábado, lembrou-se do
velho coronel Chico Heráclio:
oposição, medo e sapato branco só ficam bem nos outros.
Selaram os quadriciclos e imbuídos pela certeza que se ficar o bicho foge e carregando
um friozinho na barriga, marcharam rumo à figueira decididos a enfrentar o conhecido
desconhecido.
Deram de cara com o falecido chef Rui, vestindo um
casaco cinza e um cachecol
enrolado no pescoço, acolhendo nossos peregrinos.
José Palma Idealizador do Caminho do
Sol
E-mail:
palma@caminhodosol.org

Divulgação

BAIRRO SANTA LUZIA
A Prefeitura de Charqueada iniciou nesta semana os serviços de
reparo e manutenção do asfalto em diversas ruas do bairro Santa Luzia
(Tabela). O prefeito Rodrigo Arruda (DEM) determinou as melhorias ao
setor competente. A operação tapa-buraco contou ainda com remoção de trechos de asfalto com deterioração, adequação de lombadas e instalação de novos dispositivos do tipo. "São medidas importantes que ajudam a conservar a malha asfáltica e asseguram que o
material sofra menos degradação com o tempo", lembrou.

O dia da mentira
Aldo Nunes
Não sabemos ao certo
a "origem do dia da mentira". Diz-se que na versão
mais conhecida na Europa,
estaria ligado a propostas
feitas no Concílio de Trento, em 1548. Aqui no Brasil, esse dia começou a ser difundido em Minas Gerais por um periódico lançado em 1º de abril de 1828,
denominado, A Mentira, que noticiou o falecimento de Dom Pedro o
que desmentido no dia seguinte.
Neste sábado, 2 de abril, sétimo dia da semana, também o segundo dia da Lua Nova e 13º dia
do Outono que na minha infância
era a época das chuvas, das enchentes mais violentas do nosso rio
Piracicaba (famosas chuvas de março) e subida dos peixes tentando vencer as corredeiras do nosso salto - dourados, mandis, piavas, curimbatás... ? que de tanto saltarem para
vencer as águas violentas, caíam
fora do rio e nós ali na margem, os
caçavam com saco de estopa para
levar para casa, cumprindo o ritual da quaresma na qual não se podia comer carne de vaca.
Naquele tempo era comum o
ditado: "A mentira tem pernas curtas" - especialmente no meio dos
pescadores que contavam seus causos de ter pego com a mão, um jaú
de 180 quilos. Hoje, a mentira já
não mais tem pernas curtas e sim
quilométricas que já ultrapassou o

tamanho da Terra, passou a ser verdade para
aqueles que não mais distinguem que mentira é o
oposto de verdade por
nunca ter visto peixe saltar no salto ou visto um
jaú de 180 quilos. Muito
menos que os causos dos
pescadores era uma mentira contada para enaltecer sua pessoa
como um grande pescador para
pessoas que nada entendiam de
pescaria e muito menos conhecedora de peixes da água doce.
O momento atual pelo qual
passamos, como todo o mundo
passa, enfrentamos uma situação desesperadora de novas doenças - ou antigas que retornam
porque já esquecidas e não acompanhadas da necessária vigilância.
Embora tenha no artigo da semana passada, pedido que "religião,
geopolítica e geografia trabalhem
em conjunto" vejo que nesta semana em que o mês de março se finda, isso não aconteceu. Vamos
adentrar no mês de abril na inércia protelando nosso embarque e
o trem já partiu sem nos levar
para campos não minados. Talvez, agora, tenhamos que ir a
pé enfrentando o clima, especialmente as tempestades com
quedas de granizo e ventos mesclados de calor e frio; de gripes
e resfriados; de escassez de óleos comestíveis; trigo; milho;
arroz; açúcar e álcool combus-

Vou lutar pela
minha vontade
enquanto tiver
forças
necessárias
para tal e, quiçá
consiga ajudar
para que
tenhamos um
final feliz
tível...; a falta de mão de obra
especializada técnica já devidamente capacitada para o trabalho; o investidor estrangeiro que
foge da baixa rentabilidade reinante em seus países dos seus títulos e
ações e, acreditando no bom juro
aqui reinante, inflamando nossa
Bolsa de Valores e pagando em
dólares, que no presente momento está, internamente, com
a cotação baixa, quando descobrirem que a nossa inflação interna já passa dos 11% ao ano e
o nosso consumo diminui; vão
retirar daqui seus investimentos o mais rápido possível, promovendo um baque econômico.
Será que ainda não percebemos que a nossa matéria prima alimentícia, não está sendo
suficiente para nossa alimentação básica. Ela, como já ressaltei em meus artigos é a que nos

está mantendo a vida. Se não a
tivermos, vamos ter de sujeitarmos da ajuda externa e a nos
endividar em dólares. Este é um
ano político para nós e, pelo que
estamos vendo, ainda sem definição de candidatos e tudo indicando que dos possíveis candidatos ainda não há um plano
de governo que possamos conhecer. Será tudo em cima da
hora, sem planejamento e sim
com disputas judiciais que dará
ao nosso Superior Tribunal Eleitoral trabalho além da conta.
Entendo que muita coisa, ainda, está camuflada. Não posso
acreditar que estamos em céu de
brigadeiro e em mar de águas plácidas. O céu e a terra não me mostram essa benesse toda. Precisamos abrir passagem entre impedimentos e contrariedades
para que nossa vontade prevaleça e, usa-la para o bem de todos ou pelo menos da maioria ou,
cruzar os braços e aguardar pelo
resultado e depois, sem reclamos,
suportar pelo que der e vier.
Eu, particularmente, vou lutar pela minha vontade enquanto
tiver forças necessárias para tal e,
quiçá consiga ajudar para que tenhamos um final feliz.
Aldo Nunes, contabilista, advogado e Agente
Fiscal de rendas aposentado E-mail: audusconsultoria@gmail.com

Adoção afetiva sobrevive
José Renato Nalini
Quando deixei a Magistratura, onde poderia permanecer por mais cinco
anos, para atender a uma
convocação do Governador Geraldo Alckmin,
compenetrei-me que um dos
problemas da educação pública é
a generalizada omissão da família.
Pela minha formação, fui à
Constituição da República e fiz
mantra do seu artigo 205: a educação, direito de todos, é dever do
Estado e da Família, em colaboração com a sociedade.
Com o intuito de aproximar
família e sociedade da escola mantida pelo dinheiro do povo, mediante atuação governamental, pensei num projeto que chamamos
"Adoção Afetiva". Convoquei empresas, entidades, clubes, igrejas,
personalidades e pessoas de boa
vontade, para que se aproximassem da Rede Estadual.
Obtive gratificante resposta de
muitos cidadãos interessados em
aprimorar o processo de formação
das novas gerações. Dentre os
muitos que se prontificaram a atuar, destacaram-se as delegações extrajudiciais. O exemplo de Priscila
Agapito, Tabeliã do 29º Tabelionato da Capital é emblemático. A Escola Estadual Cesar Martinez ganhou vida nova com o seu trabalho
firme e carinhoso, que mereceu adesão

de seu grupo. A alegria das crianças com o novo estilo propiciado por sua equipe foi a melhor
recompensa que se poderia
esperar.
Um outro delegatário,
Luiz Rodrigo Lemmi, titular
do 2º Registro de Imóveis de
Marília, adotou a Escola Estadual
Monsenhor Bicudo. Ali supriu todas as deficiências que são a regra
nas mais de cinco mil escolas estaduais. Desde 2018, já custeou
uniformes para os alunos, adquiriu câmeras de monitoramento, instalou sala multimídia, ofertou ventiladores para as salas de aula.
Recentemente, fez a reforma
do Ginásio de Esportes, inteiramente revitalizado, com investimento
superior a oitenta e um mil reais.
Mecenato espontâneo, originado
numa consciência sensível de quem
sabe que o maior problema brasileiro é não investir em educação de
qualidade e tem a convicção de que
esta é a chave para a solução de
todos os déficits da nacionalidade.
Sei que outros parceiros continuam a prestigiar as suas "escolas adotivas". Um deles é o humanista Ricardo
Sayeg, que se encantou com uma Escola Estadual paulistana e passou a
exercer um protagonismo notável
junto à direção e ao alunado.
Também soube que Rotary
Club, parceiro desde a primeira
hora, continua a fazer alguma coisa para que essa ideia persista. La-

Quem se
preocupa com o
futuro do Brasil
sabe que a
escola pública
perdeu a sua
aura
mentavelmente, como costuma
ocorrer no Brasil, a cada gestão
"reinventa-se a roda" e não se costuma prosseguir em iniciativa prestigiada por titular anterior.
Todavia, essa proposta não
tem nome, nem depende de ênfase
personalizada. É um gesto cívico e
humanitário. Quem se preocupa
com o futuro do Brasil sabe que a
escola pública perdeu a sua aura.
No século passado, desde educadores pioneiros como Fernando
Azevedo, Caetano de Campos, José
Feliciano de Oliveira, incentivados pelosPresidentesCamposSalles,Prudente de Morais e Rodrigues Alves, as
escolas eram templos de saber, verdadeiramente reverenciados pelos
alunos e por suas famílias.
Uma série de vicissitudes, que
têm origem no comportamento de
alguns políticos que se esquecem da
coisa pública e fazem da política
partidária uma profissão para enriquecer, contribuiu para que os
estabelecimentos de ensino deixassem de merecer respeito e afeto.

Isso explica a evasão do alunado, principalmente no Ensino
Médio, o desprestígio da profissão
docente - que é a mais relevante
para qualquer povo - a violência e o
vandalismo perpetrado em lugares
antigamente sagrados.
O projeto "Adoção Afetiva"
fala por si. Adotar por amor, algo
que é de todos. Mantido pelo dinheiro do povo. Destinado a preparar aqueles que vão assumir as
rédeas da nação dentro em pouco. A experiência que adquiri
durante aquele período em que estive a titularizar a Secretaria da
Educação do Estado de São
Paulo foi a de que mais ganha
aquele que se propõe a ajudar, a
se aproximar da escola, do que
o próprio estabelecimento.
Que bom que ainda existem
Luiz Rodrigo Lemmi, Ricardo
Sayeg e a musa Priscila Agapito,
que encontram tempo para ofertar
à mais nobre causa: a educação pública. Chave que, adequadamente
acionada, mudará a face do Brasil.
E nossa Pátria está, de fato, a necessitar dessa transformação.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Volta ao crescimento do nosso Brasil
Alexandre Padilha
Nada custa mais
para uma família pobre
do que fazer uma vaquinha para comprar remédios que não encontraram no posto de saúde ou
ver um filho ficar dias
internado por conta de
uma doença que poderia ter sido prevenida
através de uma vacina.
Nada atrapalha mais a rotina
de uma família pobre do que os parentes terem que se revezar, muitas vezes faltando ao trabalho,
para acompanhar um dos seus
membros em uma consulta médica ou pronto socorro.
Nada custa mais para a economia de um pequeno produtor
do que ter que vender seus produtos mais baratos para ter pagar os custos de uma viagem até
a capital de seu estado para realizar um exame especializado.
Nada afeta mais o dia a dia da
economia de um pequeno comerciante da periferia do que ver
que, ao invés de investir no seu
estabelecimento, está gastando
com deslocamento para tratamento médico. Nada custa mais
para uma fábrica de equipamentos de saúde do que perder oportunidade de vender para um
hospital porque é mais barato
para esse hospital importar equipamento de um outro país.
Nada custa mais para o futuro de um país do que ver seus pesquisadores irem para outros países para continuar suas pesquisas,
porque não veem mais oportunidade de desenvolvê-las aqui.
Nada interrompe mais os planos de um trabalhador do que o

fato dele ficar afastado
por não conseguir tratamento de reabilitação de
sua saúde após um acidente de trabalho. Nada
custa mais para uma empresa ou comércio do que
a redução da produtividade por conta de problemas de saúde.
Em todas essas situações, há um fio de continuidade: a saúde pública e o SUS.
A pandemia fez com que uma
parcela da população brasileira
tenha tido percepção da importância do SUS para o Brasil. Sem
o SUS, não existiria o Instituto
Butantan e a Fiocruz e, sem eles,
mais da metade da população
brasileira não teria recebido a vacina contra a Covid-19.
Muita gente que não sabia o
que era uma UPA 24h ou o Programa Nacional de Imunização,
passou a conhecer durante a pandemia. Muita gente percebeu, pela
primeira vez na história, que 77%
da população brasileira tem apenas
o SUS como alternativa para cuidar da saúde e que os 23% que têm
plano de saúde, em várias situações durante a pandemia, tiveram
suas vidas salvas graças ao SUS.
O que a população brasileira
ainda não entendeu é que a saúde
pública e o SUS são muito mais que
atenção à saúde. Eles são um caminho fundamental para o crescimento econômico, a recuperação
dos empregos e o enfrentamento
ao flagelo da tragédia da fome.
O setor da saúde representa cerca de 9% do PIB brasileiro. A estrutura da saúde compreende centenas de milhares
de equipamentos pelo país: cerca de 6.400 hospitais públicos e

Só com Saúde
Pública forte
superaremos a
fome e
voltaremos a
crescer
privados; 48 mil unidades de
saúde básica, centros e postos
de saúde; 350 mil estabelecimentos de saúde, onde trabalham cerca de 9 milhões de pessoas. Pensar na saúde pública como eixo de desenvolvimento é fundamental para que
o Brasil recupere a produção de
empregos e a economia.
Por exemplo: o Bolsa Família não teria chegado às milhões
de famílias brasileiras sem o
trabalho dos agentes comunitários de saúde da equipe Saúde
da Família que cadastram as
famílias para a inclusão no programa. Mais do que cadastrar,
são esses profissionais que fazem as condicionalidades e busca ativa das pessoas em vulnerabilidade social. Não teremos
uma política forte de transferência de renda para quem mais
precisa sem as equipes do SUS,
próximas a essas pessoas. Nos
pequenos municípios do país, os
principais empregos permanentes são de profissionais da saúde. Cada um desses trabalhadores, seja da Saúde da Família
ou médico do Mais Médicos, que
chegaram ao interior do país,
significou uma me l h o r a n a
economia das famílias, que
pararam de ter que gastar
dinheiro pagando passagens
para ir em busca de atend i m e n t o nas capitais.

Quando tomamos a decisão
de incorporar a vacina do HPV,
da noite para o dia criamos o
maior programa de vacinação
pública contra o HPV do mundo. Esse é o tamanho da saúde
pública brasileira.
Naquele momento, uma família para aplicar as três doses
da vacina em seus filhos, gastavam em torno de R $1.2000.
A decisão de inserir a vacina do
HPV no SUS gerou economia às
famílias, prevenção ao câncer
de colo de útero e a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passou a produzir a vacina e gerou empregos e tecnologia.
Tomamos a decisão de incorporar no SUS os principais
medicamentos biológicos, para
que as famílias não paguem milhões de reais todos os meses.
Com isso, aliviamos a economia
das famílias, que puderam direcionar esses recursos para
outras atividades.
Essa é a força da saúde
pública brasileira diante das
necessidades de crescimento
econômico, inovação tecnológica e redução da desigualdade de nosso país.
Dia 7/4 é o Dia Mundial da
Saúde, que possamos celebrar com
a força e a preocupação por ainda
estarmos superando uma pandemia, mas com a consciência que a
retomada do crescimento econômico e a redução da pobreza, passam
por uma saúde pública e um SUS
mais forte, no centro do projeto de
desenvolvimento do Brasil.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP).
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Secretaria lança aplicativo
com atrativos da cidade

Prefeitura atua na
prevenção de queimadas
Divulgação

App Destinos Inteligentes pode ser baixado nos sistemas iOS e Android
Com o intuito de fomentar
o turismo na cidade e facilitar o
deslocamento de turistas pelo
município, a Secretaria de Turismo lança neste mês o Destinos Inteligentes - aplicativo
gratuito para dispositivos móveis que reúne os atrativos de
São Pedro com fotos e informações
sobre eles, como endereço, telefone
e horário de funcionamento. O
app será apresentado para empresários do trade turístico na
quarta-feira, dia 6 de abril, às
19h, no Centro de Convenções.
Disponível para os sistemas
operacionais iOS e Android,
pode ser baixado nas lojas de
aplicativos App Store e Play Store. Já estão cadastrados no
aplicativo mais de 200 empreendimentos de São Pedro,
como hotéis, restaurantes,
atrativos turísticos, agências
turísticas e estabelecimentos
de infraestrutura de apoio,
como UPA (Unidade de Pronto Atendimento), rodoviária,
supermercados e delegacia.
Com interface prática
para utilização, o app permite que o turista pesquise o
que deseja por meio do nome
do empreendimento ou buscando no mapa. Além disso,
o usuário tem acesso ao calendário de eventos da cidade, guias de turismo, agências e feiras de artesanato. Ao
criar um cadastro, o usuário

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Lançamento de campanhas também deve ser algo a
ser intensificado

App será apresentado para empresários do trade turístico na quarta-feira, 6

pode, ainda, elaborar rotas de
passeio. Caso alguma informação esteja incorreta no app, é
possível enviar mensagem com
a sugestão de correção, que será
avaliada pela equipe gestora
de conteúdo do aplicativo, com
possibilidade de atualizações
em tempo real. "Esse aplicativo

é orientativo, voltado para o
turista, então, os estabelecimentos cadastrados são os que
atendem às necessidades turísticas, como supermercados
que abrem aos sábados, domingos e feriados", comentou a
secretária de Turismo de São Pedro, Clarissa Campos Quiararia.

Ela destacou também que
o sistema do app fornece à
Prefeitura dados que podem
ser utilizados para um inventário turístico d a c i d a d e ,
bem como mensurar os locais mais procurados e visitados, compreendendo a
preferência dos turistas.

Uma reunião realizada na
manhã desta quinta-feira (24)
no gabinete do prefeito Rodrigo
Arruda (DEM) teve como foco
iniciar os trabalhos de prevenção contra as queimadas no
município de Charqueada.
O encontro contou com a participação do vice-prefeito Jonas
Lanjoni Del Pino Júnior, o comandante da Guarda Civil Municipal
(GCM) e coordenador da Defesa
Civil, Valdir Cândido, o assessor de
Segurança Pública, Paulo Koch, o
comandante do Corpo de Bombeiros de São Pedro, sargento Ricardo Migatta, o secretário de Obras,
Marcelo Eric e o técnico de Segurança, Joaquim Felipetti.
"É importante que as medidas
tenham início imediato para não
passarmos por situações difíceis
como foram nos últimos anos, per-

dendo grandes áreas de vegetação
e colocando fauna, flora e até mesmo a vida humana em risco. O objetivo dessa reunião é sair com iniciativas que tragam resultado e
evitem catástrofes no meio ambiente", disse o prefeito.
O lançamento de campanhas
de conscientização também deve ser
algo a ser intensificado. Treinamentos e ações de combate irão ganhar
notoriedade, assim como o Plano
de Ajuda Mútua (PAM) e assuntos relativos à Comissão de Apoio
ao Turismo na Serra do Itaqueri.
"Precisamos estar cada vez
mais integrados com as cidades
da região e fortalecer nosso raio
de ação. O objetivo, no final, é
um só: proteger nossos recursos naturais, evitar acidentes e
diminuir o volume das queimadas", completou Arruda.

106,3 FM

Pedro Aguiar estreia na Comunidade São Pedro
O são-pedrense Pedro Aguiar,
relações públicas, jornalista e consultor em marketing e comunicação, acaba de agregar mais um atributo à sua já versátil e longa trajetória profissional: agora, também
passou a apresentar um programa na
RádioComunidade São Pedro 106,3
FM. A estreia aconteceu na sexta-feira, 25, e traz à tona a Longevidade.
Perguntado sobre a escolha do
tema, Pedro Aguiar afirmou que a
longevidade não é uma questão inerente à população idosa ou à chamada terceira idade: "Ao contrário do que muitos possam pensar,
a longevidade e envelhecimento saudável ou ainda envelhecimento ativo,
comoalgunsespecialistasdenominam,
diz respeito a toda a sociedade, de
quaisquer faixas etárias".
Segundo ele, a proposta do
programa é trazer informações de
diversas fontes para que as pessoas possam refletir sobre essa causa
e passem a valorizar mais a importância da longevidade para as nossas vidas. "Afinal, começamos a envelhecer desde que nascemos. E se
isso é inevitável, pelo menos que
nos tornemos idosos saudáveis
e ativos", informa Aguiar.
"Longevidade é um tema
transversal, ou seja, avança as fronteiras da medicina para além da
saúde e está presente em muitos

e variados segmentos da sociedade. Preocupa governantes
porque impacta fortemente a
saúde pública e a economia, traz
implicações ao planejamento e
à infra-estrutura das cidades, a
mobilidade urbana", comenta.
"No Brasil, com o veloz incremento da expectativa de vida da
população, que é hoje superior aos
77 anos, os desafios são ainda maiores. De acordo com projeções do
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país terá, nos
próximos dez anos, mais de um
milhão de idosos a cada ano, e chegaremos a 2060 com 73,5 milhões de pessoas acima de 60
anos. Diferentemente dos países mais desenvolvidos, que enriqueceram para depois envelhecer, aqui estamos envelhecendo
na pobreza", afirma Aguiar.
"A superação desses desafios
não pode ficar restrita aos governos, nos três poderes e quaisquer
esferas, porque, sozinhos, eles não
darão conta de queimar etapas
num curto prazo. É preciso que
outros atores da sociedade se comprometam com essa causa, como
as escolas e os educadores, associações não-governamentais, empresas e associações de classe, e a imprensa, com seu papel formador de
opinião e multiplicador de infor-

mações", complementa. Em linha
com esse cenário, o propósito do
programa é difundir conhecimento, estimular a reflexão e promover
o incentivo à discussão e à tomada
de decisão. Para isso, a pauta é
ampla e diversificada. "Teremos entrevistas com especialistas nas áreas de saúde - geriatria, gerontologia e saúde pública -, de economia,
de educação, da prática de exercícios físicos, do cuidado com os idosos, de planejamento urbano, entre outras. Além disso, buscaremos
depoimentos de pessoas idosas,
exemplos de trajetórias de vida
com foco no envelhecimento ativo, e enfatizaremos a intergeracionalidade, ou seja, o estímulo
às relações e à troca de valores
entre os mais jovens e os mais
idosos. Na verdade, o que se busca é um alerta para a corrida da
Longevidade. Daí, ao nome do
programa 'Sempre é Tempo', é
acrescido o chamamento "Desperte para Viver Mais. E Melhor",
encerra Aguiar. O próximo programa acontece no dia 8/4/2022.
SERVIÇO - Programa "Sempre é Tempo. Desperte para Viver Mais e Melhor". Sextas-feiras, das 11h às 12h; quinzenal.
Sintonize: 106,3 FM ou
radiocomunidadefm106.com.br.

O tripé da paz mundial
João Ribeiro Junior
A política é parte
integrante da ética,
bem como a lei. O poder arbitrário deve ser
controlado pela lei positiva. Mas, essa lei
deve estar em condições
de fazê-lo deve, por sua vez, ser
retirada pelo poder responsável
em face das ideias morais e do bem
comum universal da moral, os princípios da lei natural, como a constituição oral da comunidade internacional são comumente recebidos.
Porque, nesse caso, o poder é colocado a serviço das ideias morais
fundamentais. Não se pode fugir
ao princípio de que, quanto maior
for o poder, a influência, o prestígio de uma nação, tanto maior
será sua responsabilidade pela paz
e pela justiça. Outrossim,menosainda se pode substituir essa responsabilidade por uma instituição legal, ainda
que perfeita abstratamente, nem a
nação esperar ainda retornar com
segurança a um esplêndido isolamento e à busca única de sua
própria felicidade nacional.
Por outro lado, somente
quando as nações poderosas estão
prontas a aceitar, com entendimento mutuo, a sua responsabilidade
direta e inseparável pela paz, as
instituiçõeslegais são eficientes. Ora,
a mesma importância tem o propó-

sito perseverante de estabelecer a justiça, isto é, de esforçar-se por mudança do atual
"status quo", se ele se tem tornado obviamente situação
injusta, cuja permanência
constituiria perigo para a
paz mundial. A paz é obra da
justiça. Será, pois, esse desejo
moral de justiça que dará força às
instituições legais. Sem este desejo
moral e correspondente responsabilidade, as instituições serão cápsulas
vazias, uma irrisão da ideia da lei.
Ainda que a paz, tranquilidade da ordem, seja obra da justiça, a justiça, por sua vez, deve
ser vivificada pela caridade (palavra esquecida na contemporaneidade) e da fraternidade (outra palavra esquecida no mundo

A paz é parte
integrante da
justiça
moderno). As três: caridade, que
vivifica a justiça, justiça que
opera a paz, paz, tranquilidade
da ordem, impregnando, inspirando, as instituições legais,
onde gera a ética são a verdadeira garantia da Paz mundial.
Não se pode fugir a esta responsabilidade moral de todas as
nações, especialmente das mais
poderosas, quanto à paz e à jus-

tiça, que junto com a segurança
da própria nação, e o objeto da
política internacional. Muitíssimas pessoas que ardentemente
preparam planos magníficos
para a organização mundial são
secretamente influenciadas pela
esperança de que, depois do estabelecimento dessas instituições legais, ver-se-ão livres da
contínua responsabilidade de
uma onerosa política internacional. Caíram no mesmo engano
que os economistas liberais clássicos, a saber: nesse caso, com
os esforços individuais a busca
de interesses pessoais ilimitados, a harmonia social viria automaticamente. Resultado: sem
dúvida, não haveria harmonia
social, porém o combate violento de interesses coletivos, lutas
de classes e outras coisas tais.
Se, na ordem nacional, o conceito apenas legalista do Estado, de acordo com o molde liberal é impossível; menos possível
ainda será a completa juridificação da ordem internacional.
João Ribeiro Junior,
advogado (USP), docente
de Direito Constitucional,
Teoria Geral do Estado e
Ciência Política, e de
História. Doutor em
Educação, mestre em
Filosofia (Unicamp)

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

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

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

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

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente casa térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c.
social, sala para 2 ambientes, escritório,
varanda, cozinha planejada, área de serviço, quarto e banheiro externo, 3 vagas
cobertas + 2 descobertas, área gourmet,
aquecimento solar, ótimo acabamento. R$
830.000,00 (C/F).
CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,
sala TV com pergolado, sala de jantar com
varanda e vista panorâmica, cozinha planejada e barzinho, abrigo. Parte Inferior:
Área gramada e piscina, amplo salão com
cozinha, banheiro, quarto de despejo e lavanderia. Acabamento de primeira - R$
780.000,00 (V.Z.).
CASA JD. PORANGABA: Parte térrea: abrigo, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 suíte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quintal grande. R$ 300.000,00 (K.S).
CASA/SOBRADO JD.PORANGABA: Terreo: Estacionamento3 carros, sala com
sacada, cozinha, w.c. social, lavanderia,
churrasqueira e forno + edícula com 1 quarto, sala. Cozinha e banheiro. Superior: 3
dorm. (1 suite), w.c. social e sala, vista
panorâmica. R$ 520.000,00 ( P/R)
CASA VISTA PARA LAGO: Térreo: Sala
de jantar, sala de tv e sala para lanchar
ambas com magnifica vista, lavabo, cozinha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3
dorm. (1 suíte), w.c. social, varandas, piscina, churrasqueira e quintal. R$
590.000,00 (R.S.)

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

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

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

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

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

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 2 de abril de 2022

A4

ARTE MODERNA

A CESSIBILIDADE

Semana de 1922 foi tema
de palestra na Educação
Evento aconteceu por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e a Coordenadoria de Cultura

No último dia 24, o auditório
da Secretaria de Educação de São
Pedro sediou a palestra 1922 2022: a Semana que não Acabou Cem Anos de Modernismo Brasileiro, ministrada pelo professor
mestre Daniel Martins, docente da
FAAL (Faculdade de Administração e Artes de Limeira). Participaram do evento gratuito professores da Rede Municipal de Ensino e
também o público em geral. A iniciativa foi da Secretaria de Educação em parceria com a Coordenadoria de Cultura.
Na ocasião, Martins explanou sobre o contexto histórico
em que a Semana de 22 se desenvolveu e como se destacou
ao longo da história nesses últimos 100 anos, tornando-se
marco revolucionário da arte
brasileira. Ele também analisou
os reais motivadores da realização da Semana de Arte Moderna na relação com as narrativas construídas posteriormente e comentou sobre a evolução
da produção artística nacional
e o papel do Manifesto Antropofágico na definição da identidade da arte brasileira.
O Movimento Modernista provocou ressignificação

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Charqueada pleiteia inserção
no programa Cidade Acessível
Charqueada solicitou a inserção junto ao programa Cidade
Acessível. A medida vai possibilitar que novos projetos sociais e
recursos cheguem para esta
área tão importante para o município. Estiveram na capital
paulista o vice-prefeito Jonas
Lanjoni Del Pino Júnior, o vereador Paulo Fattore e o diretor de
Turismo, Gabriel Campos.
Eles se reuniram com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.
Após o pedido para participar do
programa, o prefeito Rodrigo Arruda (DEM) enviará projeto à Câmara de Vereadores para aprovar
a implantação de um conselho municipal da pessoa com deficiência.

"Temos uma preocupação
muito grande em oferecer acessibilidade e condições iguais para todos. Inclusive já havíamos feito o
pedido junto ao deputado e presidente da Assembleia Legislativa,
Carlão Pignatari, por uma van para
o transporte de cadeirantes. Pedido este que foi atendido e brevemente Charqueada será contemplada", comentou Arruda.
A van para o transporte de
pessoas com deficiência virá ao
município por meio do programa
Nova Frota SP. Outro pedido
que deve ser feito logo após a
constituição do conselho na cidade é uma academia ao ar livre para cadeirantes, além de
equipamentos de lazer.

Na ocasião, Martins explanou sobre o contexto histórico em que a Semana de 22 se desenvolveu

da literatura, da arquitetura,
do design, da escultura, do
teatro e da música. A base foi
a ideia de que as formas "tradicionais" das artes e da vida
cotidiana tornaram-se ultrapassadas, sendo, então, fundamental deixá-las de lado para
adotar tendências mais mo-

dernas e livres de padrões. De
acordo com o professor da rede
municipal de ensino Matheus Braga de Oliveira, que assistiu à palestra, é anseio dos docentes ter acesso a encontros de cunho acadêmico focados em problematizar conceitos e conteúdos pertinentes aos
componentes curriculares aborda-

dos especificamente para cada área
de conhecimento. "Desejo que muitos outros profissionais, também
docentes, e acostumados a lidar
com a realidade da sala de aula,
sejam convidados a apresentar
seus temas de pesquisa acadêmica para os profissionais da
rede de São Pedro", comentou.

"Temos uma preocupação em oferecer condições iguais
para todos", diz Arruda

S ÃO P EDRO /C HARQUEADA

Prefeituras estudam parceria para
eventos esportivos ao ar livre
A Prefeitura de São Pedro e a
Prefeitura de Charqueada estudam
firmar parceria para eventos esportivos ao ar livre. Nesta quarta-feira, representantes de ambos os
Poderes Executivos se reuniram
para tratar do assunto no gabinete
da Prefeitura de São Pedro.
O secretário municipal de Governo, Claudinei Franco de Arruda, também coordenador de Esportes da cidade, recebeu para a conversa o diretor de turismo e comunicação da Prefeitura de
Charqueada, Gabriel Campos; o
diretor de Esportes de Charqueada, Danilo Matraia, e o empresário do ramo de eventos esportivos Robison Pagotti.
"Estamos sempre de braços
abertos para parcerias que buscam incentivar o esporte, o lazer e o turismo na nossa região,
visando a qualidade de vida das
pessoas", comentou o secretário
Claudinei Arruda.
Conforme o diretor de turismo de Charqueada, Gabriel
Campos, a busca por São Pedro
para a parceria deu-se porque a
estância já possui experiência
em atividades de esporte outdoor, como exemplo tem-se o São
Pedro Adventure e o Campeonato Brasileiro de Skate Longboard Downhill e DHS. "São

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Poda drástica é crime!

Estamos sempre de braços abertos para parcerias", comentou o secretário Claudinei Arruda
Pedro já realiza esses even- Bike em 2015 e 2016, a intenção
"Nossa ideia é que essas ultratos há muito tempo e o nosso é realizar ainda no segundo se- maratonas entrem para o calendáintuito é somar forças para mestre deste ano uma ultrama- rio oficial de eventos dos municípifazer acontecer", comentou.
ratona de 60 km para pedestres os, com largadas tanto em São PeDe acordo com o empresá- e outra ultramaratona de moun- dro quanto em Charqueada, em
rio Robison Pagotti, que já or- tain bike, de dois dias, com 140 edições alternadas, fomentando
ganizou em São Pedro o Cam- km divididos em 80 km no pri- principalmente o turismo nas cidapeonato Paulista de Mountain meiro dia e 60 km no outro.
des", disse Gabriel Campos.

Z ONA RURAL

Convênios assinados garantem Patrulha Agrícola para São Pedro
Dois convênios assinados
pelo prefeito Thiago Silva na última semana - em Campos de
Jordão na quarta-feira, 30, e
em São Paulo na quinta, 31 garantem a São Pedro a adesão
ao Programa Patrulha Agrícola, da Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento.
Com os convênios assinados, o município vai receber do
Estado maquinários avaliados
em R$1.195.800: um trator
agrícola com implementos, uma
pá carregadeira e uma retroescavadeira que serão usados
para garantir qualidade no serviço público em ações como manutenção das estradas rurais e
melhorias com impacto na rotina da população.
"São reforços importantes
na frota municipal já equipada
com maquinários bastante utilizados na nossa extensa área
rural e que vão ajudar a promover melhorias tanto para
moradores como para turistas
que vêm ao nosso município em
busca de contato com a natureza", destacou o prefeito.

Iniciamos o texto de hoje
com um questionamento: Como
você acha que deve ser a aparência de uma árvore saudável?
Nós mostraremos como a poda
drástica pode afetar a saúde de
um indivíduo arbóreo! Mas o
que seria essa poda drástica e o
que a diferencia das demais?
Uma árvore urbana pode e
deve ser podada, se pensarmos nas
interferências que a cidade pode
ocasionar a ela; por exemplo: quando plantamos uma árvore abaixo
da rede elétrica não queremos que
sua copa entre em contato com a
fiação, por isso avaliamos as condições (que sim! são específicas) e indicamos o melhor manejo. Esse manejo
pode ser de rebaixamento ou levantamento de copa, livramento dos
fios ou até uma poda de redução, a
fim de diminuir seu volume.
Essas formas de conduzir a
copa da árvore devem sempre ser realizadas por um profissional capacitado
ehabilitado,quesaibaosprejuízos que
o manejo incorreto pode provocar
à espécime. Quando realizado por
inabilitados, o corte de um galho pode
se tornar uma porta de entrada para
doenças que afetarão o estado fitossanitário, já que a cicatrização
será mais complexa e longa.
Você conhece a técnica com
dois cortes? Vamos descrever para
te explicar: caso haja necessidade
de podar um galho, o ideal é usar
uma ferramenta adequada e em
boas condições, como um serrote.
Primeiro deve ser feito um corte,
de baixo para cima, a 10 cm da base
do galho, para evitar que o galho
lasque com o peso das folhas. Em
seguida é feito um segundo corte,
com distância de 3 cm do primeiro,
de cima para baixo, até o fim. Pronto, você retirou o galho sem ferir a árvore, agora é só terminar de cortar o
pedacinho restante, que seria o corte 1
até rente ao tronco. Esse manejo
simples facilita a cicatrização, diminuindo as chances de ataques
de fungos ou insetos perfuradores.
Um erro frequente que vemos
pela nossa cidade são as podas

drásticas. Elas levam esse nome, pois
são feitas sem discernimento. Enganase quem pensa que retirar todos os galhos e, consequentemente, as folhas,
faz bem à árvore... Não, as folhas não
saem mais vistosas e sadias! Na verdade criam-se as brotações epicórmicas,
que, traduzindo, são galhos mais fracos e frágeis, que quebram com mais
facilidade, logo podem provocar prejuízos com quedas. Ao provocar esta
mudança brusca na condição da
planta causa-se um desequilíbrio entre superfície da copa e a superfície de
absorção de água e nutrientes.
Considera-se poda drástica a
retirada de mais de 30% do volume da copa, e realizá-la é cometer
crime ambiental, como previsto no
Art. 49 da Lei Federal nº 9605/98,
podendo gerar multa de R$100,00
a R$1.000,00 por exemplar atacado. Nosso Código de Postura também ressalta a obrigação de cuidados para a conservação de árvores, visto no Art. 61 "É obrigatória
a conservação de árvores existentes nas áreas livres dos lotes ocupados por edificações públicas e
particulares", onde nossa fiscalização calcula a multa por
UFM, referente à R$272,10.
Mas como identificamos qual
galho pode/precisa ser retirado? A
Coordenadoria de Meio Ambiente
oferece gratuitamente o serviço de
vistoria e geração de relatório técnico
com orientações de manejo. Para a solicitação, entre em contato com a equipe, que informará a documentação
e procedimento inicial.
Realizamos essas análises para
que o contato com os munícipes seja
para promover educação ambiental e orientação e não apenas as cobranças financeiras da multa. Garantir o bem estar das árvores é
uma de nossas principais metas e
esse acompanhamento com a arborização urbana já é considerado
como um serviço de rotina.
Aline Lima e Karen Vespo são colaboradoras técnicas da Coordenadoria
de Meio Ambiente.

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é
uma iniciativa da Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que
está achando ou dê sugestões através do Instagram @meioambientesaopedro ou e-mail:
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
Prefeito Thiago Silva e Danielle Lohn, da Secretaria da Agricultura; secretário executivo Francisco
Matturro, prefeito Thiago Silva e o secretário estadual de Agricultura, Itamar Borges
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C IRCO

ATÉ 30

MalabaRindo será apresentado,
sábado, 2, na praça do Botânico

Munícipes podem contribuir
com sugestões para a LDO

O espetáculo MalabaRindo, da
MB Circo, companhia de Santa
Bárbara D'Oeste que desenvolve trabalhos com espetáculos,
intervenções, cursos e oficinas
de circo, será apresentado na
praça Antonio Carlos Veronezi
,do bairro Jardim Botânico, às
16h deste sábado, dia 2 de abril,
com entrada gratuita.
Tico e Polenta formam a dupla de palhaços que conduz o espetáculo. Além de piadas, a apresen-

tação interativa indicada para pessoas de todas as idades tem acrobacias, mágicas, malabarismo sincronizado e malabarismo com facas. A MB Circo já se apresentou
em São Pedro, como parte da programação Encantos de Natal, grande sucesso de público.
SERVIÇO - MalabaRindo, da
MB Circo, às 16h de sábado, 2 de
abril, na praça Antonio Carlos Veronezi, bairro Jardim Botânico,
com entrada gratuita.

DE ABRIL

Elaborada anualmente, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias é um
instrumento legal de planejamento do poder público que tem o objetivo de determinar as diretrizes
orçamentárias e metas da administração pública. Em fase de elaboração pela Prefeitura de São Pedro, o
documento pode receber sugestões
de munícipes até o dia 30 de abril.
A participação da população é
uma das formas de garantir a
transparência da gestão fiscal,
como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que recomenda
também a realização de audiências
públicas durante os processos de
elaboração e discussão dos planos,
lei de diretrizes orçamentárias e orçamento.
Os munícipes podem colaborar com sugestões em busca de soluções para situações verificadas

em seu bairro, na comunidade e
que possam atender aos anseios da
maioria da população.
As sugestões podem ser encaminhadas em um formulário pelo
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_F4hF5pi9z26sQxIjXDjL__el8rvpIJea_2WrWOXm1fj7g/
viewform até o dia 30 de abril de
2022. As propostas serão analisadas por equipes técnicas das secretarias e coordenadorias e poderão
ser incluídas na LDO 2023.
Para participar, é preciso preencher o formulário com todas as
informações solicitadas, como
nome completo; número do RG;
endereço; proposta; justificativa e
secretaria (Saúde e Desenvolvimento Social; Educação; Obras, Meio
Ambiente e Serviços Públicos; Turismo, Cultura, Esportes e Lazer;
Governo e Saaesp).

ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo choppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gimenes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------VENDO
Sitio com 3 alqueires no macuco, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.

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

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

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

SR. AIRTON APARECIDO
PASCHOALINE
Faleceu dia 27/03/2022, na cidade de Piracicaba, contava 68
anos, filho dos finados Sr. Felippe Paschoalini e da Sra. Antonia Sgarbieri Paschoalini, era
casado com a Sra. Rosa Bombasaro Paschoalini; deixa os filhos: Gleison Paschoalini,
casado com a Sra. Ariani Roberta Barbosa e Glauce Paschoalini. Deixa netos, demais
familiares e ami-gos. Sepultamento dia 28/03/2022 às 16h30
do Velório do Cemitério Municipal de Charquea-da/SP,
para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais)

Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

FALECIMENTOS
SRA.GLACIR MONTE faleceu no
dia 25/03 na cidade de Águas
de São Pedro aos 72 anos de
idade era filha dos finados Sr.
Ercidio Monte e da Sra.Edelves
Bassetto Monte.Deixa irmã, cunhado e primos .Sua cerimônia de Cremação deu se dia 25/
03 ás 16:00 h no Crematorio
Unidas – Bom Jesus de Piracicaba ( GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
SR.JOSE CARLOS DOS SANTOS faleceu no dia 27/03 na cidade de São Pedro aos 71 anos
de idade e era casado com a
Sra.Helena dos Santos. Era filho da finada Sra.Altamira Maria
dos Santos.Deixa os filhos:
Alessandro, Eduardo, Israel e
Jefferson. Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento
deu se dia 28/03 as 16:00 h saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.ADOLFO LUIZ POTTEL
NETO faleceu dia 27/03 na cidade de Piracicaba aos 47 anos
de idade e era casado com a
Sra.Cristiane Basso Pottel. Era
filho dos finados Sr.Amaury Luiz
Pottel e da Sra.Rosalina Pottel.
Deixa a filha: Beatriz e demais
parentes. O seu sepultamento
deu se dia 30/03 ás 13:30 hs
no Cemitério Municipal de São
Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA.ANA SOUZA SANTOS faleceu no dia 28/03 na cidade de
São Pedro aos 64 anos de idade e era casada com o Sr.Sergio
Luis Gomes .Era filha dos finados Sr.Clemente José dos Santos e da Sra.Regina Ribeiro de
Souza .Deixa irmãos ,demais

parentes e amigos .O seu sepultamento deu se dia 28/03 ás 10:30 h
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde será inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )
SRA. APARECIDA OLIVEIRA LEITE faleceu no dia 29/03 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos
de idade e era viúva do Sr. Manoel Pereira Leite.Era filha dos
finados Sr. José Fernandes de
Oliveira e Sra. Adelina Barbosa.
Deixa os filhos: Zulmira Pereria
Leite e Valdomiro Pereira
Leite.Deixa também nora, neto,
bisneto, parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Charqueda e o seu
sepultamento deu se dia 30/03
ás 10:00 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumada em
jazigo da família.(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )
SR.JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES faleceu no dia 30/03 na cidade de São Pedro aos 67 anos

de idade e era filho dos finados
Sr.Antonio Francisco das Neves
e da Sra.Helena Dias Francisco
das Neves. Deixa irmãos, sobrinhos, demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de Rio Claro e o
seu sepultamento deu se dia 30/
03 ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Cidade
Jardim –sala 3 seguindo para o
Cemitério da mesma localidade onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SRA.MARINA GOMES TENORIO faleceu no dia 30/03 na cidade de
São Pedro aos 70 anos de
idade.Era filha dos finados Sr. Samuel de Souza Tenorio e da
Sra.Lenira Leandro Gomes.Deixa
os filhos:Ronaldo ,Rosilene e Rosane .Deixa netos ,bisnetos e
demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 31/03
ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

JONAS SALOMÃO DOS SANTOS, estado civil
solteiro, profissão autônomo, nascido em São
Pedro, SP, no dia dezessete de março de mil
novecentos e noventa e oito (17/03/1998),
residente e domiciliado na Avenida Alpes das
Águas, 02, quadra 34, Alpes das Águas, São
Pedro, SP, filho de JOSÉ JOÃO SALOMÃO
DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DA SILVA
DOS SANTOS. PRISCILA MARQUES DA
COSTA, estado civil solteira, profissão
autônoma, nascida em Piracicaba (1º
Subdistrito), SP, no dia doze de dezembro de
dois mil e três (12/12/2003), residente
e domiciliada na Avenida Alpes das Águas,
02, quadra 34, Alpes das Águas, São Pedro,
SP, filha de JUCELIA MARQUES DA COSTA.
LAZARO VALDIR MIRANDA, estado civil
divorciado, profissão pedreiro, nascido em São
Pedro, SP, no dia quatorze de janeiro de mil
novecentos e setenta e quatro (14/01/1974),
residente e domiciliado na Travessa José
Dante Primo, 59, Jardim Santa Mônica, São
Pedro, SP, filho de VICENTE LAZARO MIRANDA
e de JENI MARGARIDA CORREA MIRANDA.
S U E L E N L E A L D A S I LVA , e s t a d o c i v i l
solteira, profissão do lar, nascida em São
Pedro, SP, no dia dezenove de setembro
de mil novecentos e noventa e três (19/09/
1993), residente e domiciliada na Travessa
José Dante Primo, 59, Jardim Santa
Mônica, São Pedro, SP, filha de ADEMIR
ROGERIO LEAL DA SILVA e de APARECIDA
DONIZETE NUNES DA SILVA.

VALDINES ALVES FONSECA, estado civil
divorciado, profissão comerciante, nascido em
Marilândia do Sul, PR, no dia quinze de
novembro de mil novecentos e setenta e três (15/
11/1973), residente e domiciliado na Rua General
Osório, 353, Centro, São Pedro, SP, filho de
LINDOLFO FELIPE FONSECA e de MARIA DO CARMO
FONSECA. TALITA PEIXOTO DE LIMA, estado civil
divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em
São Caetano do Sul, SP, no dia vinte e seis de
março de mil novecentos e oitenta e cinco
(26/03/1985), residente e domiciliada na Rua
General Osório, 353, Centro, São Pedro, SP, filha
de MAURO PEIXOTO DE LIMA e de MARIA
APARECIDA OLIVEIRA PEIXOTO.
RINALDO GIACOMINI, estado civil viúvo, profissão
motorista, nascido em Piracicaba (2º Subdistrito),
SP, no dia dezenove de maio de mil novecentos e
sessenta e seis (19/05/1966), residente e domiciliado na
Rua Heitor Mariotti, 608, Jardim Navarro, São Pedro, SP,
filho de AGUINELO GIACOMINI e de DIRCE
CHITOLINA GIACOMINI. ROSELI GONÇALVES DE
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão confeiteira,
nascida em São Pedro, SP, no dia dois de agosto de
mil novecentos e setenta e oito (02/08/1978),
residente e domiciliada na Rua Heitor Mariotti, 608,
Jardim Navarro, São Pedro, SP, filha de GENUINO
GONÇALVES DE ALMEIDA e de GENERINA MEDINA
DE OLIVEIRAALMEIDA.
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

JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações)
COMUNICADO
A JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações) do Município de São Pedro/SP comunica a realização de Sessão Ordinária a ser realizada em 04 de abril de 2022 às 10h00min, na
Rua Ângelo Franzim, nº 25, Bairro Santa Cruz, São Pedro/SP (junto a sede da Guarda Civil
Municipal), tendo como pauta dos assuntos, o julgamento do RECURSO:
Protocolo de RECURSO: 02/2022
Nº do AIT: A000002454
Data da Infração: 13 de setembro de 2021.
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

98166-5783

Esta publicação custou R$ 318,60 aos cofres públicos
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Patrimônio da cidade, Jaracatiá é
tema de programa da Rede Globo
Gravação da matéria aconteceu na quinta-feira, 24, e a previsão é que seja exibida no Mais Caminhos em abril

O jaracatiá, árvore-símbolo de
São Pedro e patrimônio cultural da
cidade, estará em destaque no programa Mais Caminhos, da Rede
Globo, no próximo mês. A gravação da matéria foi feita na quintafeira, 24, com destaque para as características do fruto e o seu uso
na gastronomia, em alusão à
nova novela da emissora, Pantanal, já que no pantanal matogrossense o jaracatiá é comumente utilizado no doce rapadu-

ra. O programa está previsto para
ser exibido no dia 9 de abril.
Nativo da Mata Atlântica, o
jaracatiá é um fruto cítrico, amarelo e de formato alongado, visualmente semelhante ao mamão papaya. Em São Pedro, é tradicional
como doce de compota, mas para a
gravação do programa foi usado
em outras preparações, tanto doces quanto salgadas, e em sua integralidade - o fruto, o caule e a raiz.
Foram entrevistados para o pro-

grama a secretária municipal de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer,
Clarissa Campos Quiararia; que
falou sobre tradição do fruto no
município; o empresário Raimundo de Assis Junior, que fez questão
de preservar na pousada que administra as árvores de jaracatiá
desde quando mudou-se para São
Pedro, há cerca de um ano; a doceira Ana Maria Navarro, responsável por preparar os doces para a
matéria, e o cozinheiro Ricardo

Navarro Terci, criador do molho
de frango com jaracatiá, para
acompanhamento de polenta, outro prato preparado para o programa. "Além de muito nutritivo, conforme estudos feitos, o jaracatiá é
bastante versátil na cozinha, podendo ser aproveitado em sua totalidade e não apenas o fruto", comentou Clarissa.
A gravação do programa aconteceu na pousada Sonho do Campo, situado na serra de São Pedro,

e na casa da doceira, onde foi montada uma mesa com diversos pratos contendo o jaracatiá. Entre as
preparações estão a rapadura, preparada com a raiz do fruto, e as
"cocadas" - branca, com abacaxi
e com açúcar queimado, sendo
o caule ralado do jaracatiá o
"coco" dos doces. Também foram preparados os molhos de
frango com jaracatiá, junto da
polenta, e o de barbecue com
jaracatiá, para acompanhar cos-

telinha de porco, uma receita criada pelos empresários Ricardo e
Juliana Saia, da Oficina do Churrasco, a convite da secretária de
Turismo para o festival gastronômico da Serra do Itaqueri. A mesa
montada com pratos e preparações de jaracatiá destacou também o fruto in natura, o jaracatiá seco - também chamado de
tâmara brasileira, devido à semelhança com esta fruta, e a
geleia de jaracatiá.

A gravação do programa aconteceu na pousada Sonho do Campo, situado na serra de São Pedro, e na casa da doceira, onde foi montada uma mesa com diversos pratos contendo o jaracatiá
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Abertura da Copa "Amigos" reúne
cerca de 400 atletas em São Pedro
Nas categorias feminina e masculina de 50, 58 e 68 anos, somente no sábado foram disputados 22 jogos nas quadras do Bordadão
Daniella Oliveira

Após dois anos sem edição
devido à pandemia, aproximadamente 400 atletas se encontraram
em São Pedro, no último sábado,26, para 11ª Copa Amigos do
Vôlei Adaptado. Num clima de festa e de muita alegria, jogadores de
vários municípios do Estado de São
Paulo foram recebidos pelo prefeito Thiago Silva na abertura do evento, no Ginásio Municipal Antonio
Carlos Siloto Filho, o Bordadão.
"Fico feliz com essa retomada
das atividades e, principalmente,
por recebê-los aqui na cidade de
São Pedro. Aproveito para convidar todos vocês para conhecerem
nossa cidade, que é uma estância
turística e tem muitos atrativos",
disse o prefeito, antes de declarar
oficialmente a abertura dos jogos.
De acordo com a organizadora do evento e técnica das equipes
masculina e feminina de São Pedro, Janaina Martins, a Copa Amigos do Vôlei Adaptado está retornando para São Pedro por conta
da estrutura que o município é capaz de oferecer.
"Nesses dez anos de jogos, tivemos uma edição aqui em São
Pedro. Mas, depois de várias conversas com o prefeito Thiago e com
o coordenador de Esportes, Claudinei Arruda, acredito que a cidade se tornará conhecida por
sediar esse grande evento esportivo", disse Janaina.
Nas categorias feminina e
masculina de 50, 58 e 68 anos, so-

mente no sábado foram disputados 22 jogos nas quadras do Bordadão, do clube ADRS (Associação
Desportiva e Recreativa Sampedrense) e Escola Municipal Ondina Mendes Parreira. "Serão 216
jogos, realizados mensalmente em
outros municípios. As disputas finais serão em São Pedro, nos dias
26 e 27 de novembro".
Sobre a modalidade do esporte, Janaina explicou que o vôlei
adaptado foi criado com o objetivo
de desenvolver o aspecto cognitivo, fisiológico e social entre jogadores com 50 anos ou mais. Para
essa edição, atletas de Araras, Areiópolis, Americana, Bauru, Campinas, Itapira, Limeira, Mogi Guaçu,
Rafard, Tatuí, Salto, Praia Grande, Lençóis Paulista e São Pedro
somam 38 equipes.
HISTÓRIA DO VÕLEI Muito mais de socialização e novas
amizades, a prática do vôlei adaptado também traz histórias românticas entre os jogadores. A
aposentada Vânia Foltran, de Piracicaba, contou que conheceu seu
namorado, Paulo de Tarso, de Limeira, num jogo em Praia Grande. "Ele já joga faz tempo, mas
eu comecei há poucos meses,
logo que me aposentei. Tudo
começou numa paquera na hora
dos jogos e agora estamos namorando", contou Vânia, ao ressaltar
que há mais casais entre os competidores. "Rola bastante paquera também", conta ela.

Prefeito Thiago Silvia recebeu os atletas na abertura do evento

Equipes femininas de São Pedro com o prefeito Thiago Silva

Casal Vânia Foltran e Paulo de Tarso começou a namorar num
campeonato de vôlei

Cerca de 400 atletas participam dessa edição da Copa Amigos

S ÃO P EDR
O -B R O TAS
EDRO

Convênio para recape é
publicado no Diário Oficial
O Diário Oficial do Estado
publicou o convênio entre São
Pedro e o DER (Departamento
de Estradas de Rodagem) para
execução de obras de recuperação do pavimento da estrada
vicinal que liga São Pedro a Brotas. Na prática, a medida garante as obras de recapeamento de
um trecho de 12,46 km entre as
proximidades da ADRS até a
divisa com o município de Brotas. O investimento de R$ 8,2

milhões será integralmente do
Estado, responsável também
pela licitação para a realização da obra, prevista para ser
iniciada no segundo semestre
deste ano. "Esta obra é mais
uma ação que melhora a mobilidade em nosso município, com
mudanças principalmente para
produtores rurais do alto da
serra e também incentivo à atividade turística", destaca o prefeito Thiago Silva.

Investimento de R$ 8,2 milhões será integralmente do Estado
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D OWNHILL S PEED

Consultório em container começa a
ser instalado no Nova São Pedro I
Local vai oferecer diversos serviços de assistência à saúde animal, exclusivamente para cães e gatos
Teve início nesta semana em
São Pedro a instalação do consultório veterinário em container que
vai oferecer diversos serviços de
assistência à saúde animal, exclusivamente para cães e gatos. A iniciativa se desenvolve por meio de
convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, pelo programa Meu Pet. O endereço do
consultório é avenida Paschoal
Antonelli, 445, no bairro Nova São
Pedro I, ao lado do Centro de Castração Social. A montagem completa da estrutura do consultório está
prevista para ser finalizada em
aproximadamente 15 dias, para que
na sequência cheguem os equipamentos e mobiliários.
Entre os serviços a serem oferecidos gratuitamente no consultório veterinário em container estão consulta clínica, diagnóstica
laboratorial, com exames como hemograma, glicemia e fosfata alcalina; procedimento de bloqueio anestésico local para inativação de nervos sensitivos; lavagem otológica,
lavagem intestinal, abertura de otohematoma (dreno), limpeza e remoção de miíase, administração de
medicações subcutânea, intramuscular e oral, além de fluidoterapia,
curativos e sedação.
De acordo com o responsável pela empresa de montagem
da estrutura do consultório em
container, Eduardo Souza Santos, são ao todo quatro containers, que abrigarão recepção,
banheiros (inclusive a acessível

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Primeira etapa do Circuito
Brasileiro será em São Pedro
O tricampeão mundial Douglas
da Lua, a campeã mundial Melissa
Brogni e Anna Pixner, da Áustria, são
atletas que confirmaram presença na
primeira etapa do Circuito Brasileiro
de Downhill Speed que acontece neste
fim de semana, dias 2 e 3 de abril, em
um circuito que começa na rua 14,
conhecida como Ladeira do Tiozão,
no bairro Colinas de São Pedro.
A competição, que também terá
atletas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e
estados do Nordeste, é homologada
pela Confederação Brasileira de Skate e
será válida como primeira Etapa do
Circuito Paulista, além de uma seletiva

para o World Skate Games, o que
pode garantir vaga para participar
do campeonato mundial.
A ladeira da competição
possui um traçado técnico e exige dos competidores slides (derrapadas) e foot brake (paradas
com o pé) em curvas rápidas.
São 5 curvas que prometem muita
disputa, seja pela vaga no Mundial
ou pela premiação em dinheiro.
O evento, que tem apoio da
Prefeitura de São Pedro, conta com
a categoria Open, mesclando atletas amadores e profissionais,
além das categorias Amador,
Master, Feminino, luge e Sled.
Roger Til

O endereço do consultório é avenida Paschoal Antonelli, 445, no bairro Nova São Pedro I
a deficientes) e demais espaços
para a assistência veterinária.
"Neste primeiro momento, nós
levantamos toda a estrutura lateral e instalamos o teto, para depois
seguirmos com as instalações hidráulicas e posicionamento dos
módulos. Em seguida, tem a instalação elétrica, a pintura e os acabamentos", explicou.
Conforme o prefeito Thiago
Silva, a Prefeitura ficou responsável por providenciar o espaço

e todo o alicerce necessário para
a instalação dos containers,
cumprindo exigências como
construção de base de alvenaria e disponibilização de terreno com no mínimo 159m². "Estamos muito felizes em ver esse
consultório virando realidade,
porque é mais uma ação em prol
da saúde da população são-pedrense. Garantir a saúde dos
pets é também cuidar dos humanos", comentou.

Ladeira possui um traçado técnico e exige dos competidores slides
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PEDALADA DELAS

Evento tem participação de 130 pessoas
Passeio ciclístico urbano aconteceu no último domingo em São Pedro como parte da programação especial Mês da Mulher
O Pedalada Delas, passeio ciclístico urbano que aconteceu no
último domingo, 27, em São Pedro
como parte da programação especial Mês da Mulher, reuniu aproximadamente 130 participantes. O evento
foi uma das diversas atividades promovidas pela Prefeitura de São Pedro
durante o mês em celebração ao Dia
Internacional da Mulher. O ponto
de encontro para início do pedal
foi a Feira do Produtor, em frente
à Praça Santa Cruz, às 7h30.
Foram percorridos aproximadamente 15 km pelas ruas da cidade, com apoio da Coordenadoria
de Trânsito, da GCM (Guarda Civil Municipal), da Secretaria da
Saúde e da Coordenadoria de Esportes e Lazer. A realização é da
Coordenadoria de Projetos.
Entre os participantes está um
grupo de 12 pessoas, que veio de
Charqueada, de bicicleta. Também
participaram ciclistas de Águas de
São Pedro, Limeira e Piracicaba.
Após a saída da Feira do Produtor, o trajeto seguiu para a estrada do Novo Horizonte, onde há
a ciclorrota demarcada. Na sequência, os participantes pedalaram
sentido Estrada do Macuco, que
recentemente foi asfaltada, rumo
à estrada da serra (na balança rodoviária) e praça da Matriz. A finalização do percurso incluiu a
avenida Paschoal Antonelli, avenida São João (nova Imigrantes),
passando em frente ao Bordadão e
pelo portal da cidade, retornando
à Feira do Produtor.
Ciclista e uma das organizadoras do evento, Caroline de Santis fez uma avaliação positiva da
atividade. "Foi muito gratificante
ver a participação das pessoas, que
abraçaram esta iniciativa da Prefeitura. Tivemos uma manhã de
muita descontração, novas amizades e superação de desafios, além
do apoio fundamental de um grupo de ciclistas que deu suporte ao
grupo. Muitos nos pediram outros
eventos como este e é claro que
vamos avaliar todas as possibilidades para próximas edições.
Vale ressaltar que o passeio só
aconteceu porque houve união
de esforços de uma equipe inteira da Prefeitura, de diversos
setores, e também graças à presença de cada pessoa, que doou
um pouquinho de sua alegria e
disposição para tornar o dia especial, além do incentivo do prefeito Thiago Silva para a prática desse esporte na cidade", comentou.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Entre os participantes está um grupo de 12 pessoas, que
veio de Charqueada, de bicicleta. Também participaram
ciclistas de Águas de São Pedro, Limeira e Piracicaba.

INSPIRAÇÃO - A prática
do ciclismo costuma provocar
mudanças na vida das pessoas.
Confirma alguns relatos de participantes do Pedalada Delas:
"A bike me tirou da depressão e hoje me faz ver a vida de
forma diferente. Não fico sem
ela. A bike me leva a lugares
extraordinários". "Em cima da
bike alcanço limites que antes não
imaginava conseguir. Ela proporciona bem-estar físico e emocional,
sem contar que pude realmente conhecer a cidade onde eu moro com
toda a sua beleza".
"A bike, além de um exercício,
é uma terapia para a mente. Com a
bike eu conheci vários lugares, apesar de morar em São Pedro. Tinha
lugar que eu nunca tinha ido. A

bike me ajudou principalmente a
não entrar em uma depressão depois que perdi meu filho. Eu era
uma pessoa quieta, triste, não falava quase. Eu posso dizer que a bike
mudou a minha vida. É a minha
paixão. Eu amo pedalar".
"Me reaproximou do meu
pai em uma fase muito difícil da
minha vida!"
"A bike não é só lazer, mas um
meio de se encontrar também. Precisamos sempre de mais eventos
assim".
"Era uma pessoa sedentária. Um certo dia, eu e minha
irmã resolvemos comprar uma
bike. No primeiro dia, encontramos com a turma do Zé, foi
onde tudo começou. Me apaixonei pelo ciclismo. Quando estou

por aí, a sensação é a melhor do
mundo: de liberdade. Me sinto
livre, leve e solta. Podemos chegar a qualquer lugar com a nossa própria força. É incrível!"
"No passado, usei a bike muito como transporte para o trabalho. Há um ano, retornei a pedalar
como prática de atividade física. Há uns 4 meses entrei no grupo "Turma do Zé ". Aí foi só felicidade, amizades novas e os pedais
nas cidades vizinhas. Amo! A
saúde melhorou demais!"
"Descobrir experiências novas
é libertador".
"Muito contente com a iniciativa do poder público em relação às comemorações no mês da mulher. Sou
iniciante no esporte ciclismo, mas
tenho me surpreendido muito".
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DE

SÃO PEDRO

Casa Civil mostra que prefeito
mente sobre perda de emenda
A mentira é do prefeito de Águas, João Victor Barboza,
conforme ofício da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo

A deputada Professora Bebel destinou emenda no valor de R$ 100 mil a
Águas de São Pedro, mas o município não viabilizou a documentação

Documento emitido nesta
semana, em resposta a ofício nº,
de 23/03/2022, da deputada estadual Professora Bebel (PT),
Roger Willians, subsecretário de
Articulação Política da Casa Civil do governo estadual confirma que Águas de São Pedro, por
falta da apresentação de documentação, perdeu um montante de R$ 100 mil destinados pela
deputada estadual Professora
Bebel (PT) ao município. A resposta da Casa Civil, com data
deste último dia 29, mostra que o
prefeito de Águas de São Pedro,
João Victor Barboza, mentiu em
matéria publicada no jornal A
Tribuna Piracicabana, do último sábado, onde nega a perda
de recurso destinado à infraestrutura para Águas pela
deputada Professora Bebel,
alegando que tanto a parlamentar como o vereador Nelinho Noronha (PT), seu irmão, deram declarações inverídicas sobre a perda de recursos pela Prefeitura.
O documento da Casa Civil
mostra claramente que a deputada Professora Bebel e o vereador Nelinho estão corretos em
afirmarem que faltou empenho
por parte da Prefeitura de
Águas de São Pedro para viabilizar a liberação do recurso.
“Realmente, o recurso não foi
liberado, como mostra o documento da Casa Civil, porque a
Prefeitura não apresentou os
documentos necessários, apesar
de o processo ter começado em

2019 e só ter sido cancelado no
ano passado, já na gestão do
João Victor Barboza. A população tem que saber que esse prefeito é um grande mentiroso,
inconsequente, dissimulado e o
município está perdendo em função da sua incompetência, o que
acaba sendo um grande risco
para toda população”, diz Nelinho.
É que na resposta, a Casa
Civil escreve que no ano de 2019
houve a destinação de um montante de R$ 100 mil para Águas
de São Pedro, com acompanhamento constante sobre os procedimentos, dos beneficiários,
necessários à instrução processual com vistas ao convênio, que
tinha o objetivo de disponibilizar o Poder Executivo (Prefeitura de Águas) de informações
sobre a evolução e viabilidade
de empenho do recurso. No entanto, “foi apurado na época
que o município de Águas de
São Pedro não instruiu o processo com a documentação
completa, inviabilizando a reserva de recurso à época por absoluta falta de condições documentais para celebrar o convênio”.
De acordo com a Casa Civil, ainda, “conforme e-mail
enviado em junho do ano passado, ao Sr. Thiago Maria, foi
avisado que os estágios de demandas parlamentares (encaminhados na forma de lista de
atualização de situação em arquivo digital) eram oriundos de
anotações, o que significa que
podem estar desatualizados.

Documento da Casa Civil revela que faltou o fornecimento da documentação pela Prefeitura, com o processo sendo encerrado no ano passado

Assim, foi solicitado a sua atualização pela Prefeitura, e passou a aguardar documentos, o
que não foi encaminhado pela
Prefeitura, isso, portanto, já na
gestão do prefeito João Victor
Barboza. Diante da falta de iniciativa da Prefeitura para resol-

ver a parte burocrática, a emenda com o repasse do recurso obtido pela deputada Professora
Bebel “está cancelada por insuficiência técnica documental”,
esclarece Roger Willians, subsecretário Subsecretaria de Articulação Política da Casa Civil.

F UNDO S OCIAL

Águas de São Pedro
terá ação entre amigos
Águas de São Pedro realiza no
próximo dia 29 de abril uma ação
entre amigos, no Centro de Convenções, a partir das 19h. O evento
será em prol do Fundo Social de
Solidariedade e do Jogos da Melhor Idade (JOMI). Será cobrado R$ 20 pela entrada. No local

serão comercializados porções e
bebidas à parte como batata-frita, calabresa acebolada, amendoim japonês e mini-pizza. A iniciativa é uma parceria do Fundo Social com o Departamento de Esportes. Mais informações: (19)
3482-2650/4259 ou 99955-1296.
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P ÁSCOA

Águas de São Pedro tem
programação especial
"Páscoa é uma data muito importante no calendário anual e é também um
período em que Águas está bem cheia", lembrou o prefeito João Victor
Daniella Oliveira/Arquivo TSP

O mês de abril será recheado
de atrações especiais para comemorar a Páscoa na estância de Águas
de São Pedro. Serão três finais de
semana de eventos, todos abertos
ao público. A cidade também terá
decoração especial durante todo
mês de abril. Todas as atividades são gratuitas e têm o apoio
da prefeitura, do Thermas Water Park, do Wam Group, ABL
Prime e da Associação Comercial de Águas de São Pedro (Acasp).
"A Páscoa é uma data muito
importante no calendário anual e é
também um período em que Águas
de São Pedro está bem cheia. Mesmo já no pós-pandemia, não podíamos deixar de oferecer algumas
atrações para nossos moradores e
visitantes", lembrou o prefeito João
Victor Barboza (Cidadania).
No sábado (2), haverá atividades na Toca do Coelho das 15h
às 18h, com pintura facial, oficinas
de páscoa e a presença do coelhinho. Estas atividades acontecem no
Centro de Convenções. No domingo (3), a atração é por conta do Bike
Beat e a Coelhada, a partir das 16h,
na avenida Carlos Mauro, com
muita música e diversão.
No segundo final de semana,
as atrações começam no sábado (9)
com novas atividades na Toca do
Coelho, das 15h às 18h. Domingo
(10), haverá novamente o Bike Beat
e a Coelhada pela avenida central
da cidade a partir das 16h. Já na
outra semana, no dia 16, a Toca do
Coelho segue com a programação
usual, das 15h às 18h. No domin-

E DUCAÇÃO

Rede de ensino de Águas
recebe trailer odontológico
A rede de ensino de Águas de
São Pedro recebeu o trailer odontológico Sorriso Cidadão, idealizado com a missão primordial
de prevenir e promover saúde
bucal. Em quase oito anos de
história, o trailer promoveu cerca de 60 mil atendimentos.
As crianças são atendidas somente sob autorização prévia dos
pais. No trailer, é possível realizar
diversos procedimentos odontológicos (exame clínico, orientação de
higiene bucal, profilaxia bucal, restaurações, entre outros). Os servi-

ços são executados sempre de forma lúdica por meio de manejos
comportamentais específicos e
aproveitando o benefício de atuar
num ambiente coletivo.
O benefício inclui também o
acesso direto com a dentista dra.
Fernanda Abrahão, responsável
pelo atendimento às crianças. O
trailer é uma realização do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região e conta
com o patrocínio da Hyundai Motors do Brasil e do Parque Automotivo de Empresas Sul-Coreanas.
Divulgação

A agenda de atividades gratuitas em Águas tem início no dia 1 e vai até 24 de abril

go (17), acontece a 2ª Parada Especial de Páscoa, a partir das 16h, na
avenida Carlos Mauro.
Na última semana de programação especial de Páscoa, as
atividades têm início na quintafeira (21) com a Toca do Coelho,
das 15h às 18h. Sexta-feira (22)
haverá Caça ao Tesouro do Coelho, das 15h às 18h, na avenida.
No sábado (23), Bike Beat e a

Coelhada volta a animar moradores e turistas, a partir das
16h. No domingo (24), último
dia da programação, Bike Beat
e a Coelhada voltam a garantir
a animação a partir das 16h na
avenida Carlos Mauro.
DECORAÇÃO - A Prefeitura de Águas de São Pedro também
anunciou que a estância terá decoração especial para o mês de abril

em alusão à Páscoa. No Boulevard,
a estrutura metálica vai receber
adornos e enfeites de páscoa, bem
como iluminação específica.
A plataforma central (em frente o Centro de Convenções) e a plataforma de entrada também irão
contar com decoração especial.
Um mosaico com luzes será
instalado no local. Já na entrada
da cidade, a fonte será decorada.

F R O TA

Obras e Turismo de Águas recebem veículo Zero Km
A renovação da frota municipal segue a todo vapor em Águas
de São Pedro. Nesta sexta-feira
(30), o prefeito João Victor Barboza (Cidadania) fez a entrega de
mais dois veículos: um para a Secretaria de Obras e outro para a
Secretaria de Turismo.

Cada Pasta recebeu um Fiat
Toro zero quilômetro que será utilizado para dar apoio aos serviços
administrativos. As chaves foram
entregues aos secretários César Siboldi (Turismo) e Fábio Esteves
(Obras). "A renovação da frota
municipal segue sendo executa-

da da melhor maneira. Vale
lembrar que nosso leilão foi um
sucesso e que todas as medidas
constam no planejamento do
Executivo. Pensamos em oferecer qualidade no serviço público, fator determinante para que
a população seja cada vez mais

bem atendida", disse o chefe do
Executivo águapedrense.
Desde o início do mês, a prefeitura vem entregando veículos
para todas as secretarias municipais. A renovação da frota é um
compromisso da atual administração com Águas de São Pedro.

O trailer é uma realização do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, Hyundai Motors do Brasil e
do Parque Automotivo de Empresas Sul-Coreanas.
Divulgação

Divulgação

TROCA DE TUBULAÇÃO
A Prefeitura de Águas de São Pedro executou a troca
de trecho de galeria pluvial na confluência das ruas
Laudelino Jorge de Moraes e José Carlos Castro, no
bairro Porangaba. São aproximadamente 20 metros
de tubulação nova. O material antigo estava danificado e causando entupimento - sendo, dessa forma,
alvo de reclamação por parte dos moradores locais.
Secretários César Siboldi (Turismo) e Fábio Esteves (Obras) com o prefeito João Victor Barboza

