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PREFEITO

DE ÁGUAS OMITIU PEDIDO
DA DEPUTADA B EBEL QUE GARANTIU
R$ 200 MIL À ÁREA DA SAÚDE
A16

Empresários e comerciantes participam
do lançamento de aplicativo de turismo
Secretaria de Turismo apresentou o App Destinos Inteligentes; foi quarta (6), no Centro de Convenções, com a presença do prefeito Thiago Silva e equipe
Divulgação

Prefeito Thiago Silva, Rodrigo Raineri, Talita Camargo e Clarissa Quiararia
Divulgação

LONGEVIDADE - Com o nome Sempre é tempo, o programa aborda a questão da longevidade; próximo programa acontece nesta sexta
(8), das 11 às 12 horas, pela Rádio Comunidade São Pedro, e é apresentado pelo jornalista e relações públicas Pedro Aguiar. A15

Dezenas de empresários e comerciantes de São Pedro participaram na quarta-feira,6, no Centro
de Convenções, do lançamento oficial do App Destinos Inteligentes.
Recebidos pelo prefeito Thiago Silvia e pela equipe da Secretaria de
Turismo, os convidados conheceram detalhes do aplicativo gratuito que reúne diversas informações,
como endereço, telefone, horário de
funcionamento e fotos dos atrativos turísticos e comerciais da Es-

tância. “Nossa equipe têm acompanhado essa evolução na área da
informática. Mesmo com todos os
momentos difíceis que passamos na
pandemia, fizemos a lição de casa,
ouvimos os turistas e notamos a
necessidade desse aplicativo”, disse o prefeito, ao ressaltar os benefícios da novidade. “Não é só o Poder Público que ganha, mas os comerciantes e hoteleiros, que vão
mostrar seus atrativos e gerar mais
oportunidades econômicas”. ‘

CARTILHAS – Com o intuito de promover a educação ambiental, a Prefeitura de São Pedro, por meio da Coordenadoria
de Meio Ambiente, lança neste mês duas cartilhas digitais
e interativas: Rota das Aves e Mapa dos Resíduos. A
primeira contém informações sobre as aves que podem
ser vistas na região do lago do bairro Novo Horizonte. A
outra trata da destinação final adequada para os resíduos
gerados pelos moradores da cidade. As cartilhas são
coloridas e possuem conteúdos extras com acesso via
scanner de QR Code. Quem tiver interesse pode solicitar os materiais pelas mídias sociais da coordenadoria. A11
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Endemias e Pandemias

Alento ao crédito
José Renato Nalini
Nesta safra de más notícias, vi com satisfação a intenção de alavancar o crédito
imobiliário, com a simultaneidade de alienações fiduciárias sobre um único imóvel, até
exaurimento de seu valor de garantia. Essa providência já tardava. O Brasil desperdiça um valioso
patrimônio quando não permite
que haja várias alienações ou várias hipotecas incidentes sobre um
único imóvel. Não é apenas para
facilitar a vida negocial dos abonados, mas o alcance social da medida é evidente. Um proprietário
de pequena residência pode obter crédito para aquela viagem
sonhada, para os estudos de um
neto, para a ampliação da casa
que nunca dantes conseguiu.
Se o Brasil fosse uma República em que as boas ideias não fossem interrompidas a cada gestão,
como se fora necessário reinventar
a roda a cada quatriênio, tanta coisa já teria sido feita para ajustar
nossa cambaleante economia ao
ritmo imposto por uma sociedade
digital e globalizada.
Uma dessas iniciativas já fora
anunciada em 2014, como fórmula simplificadora dos procedimentos
de aquisição de imóveis, setor em que o
Brasilforapraticamentereprovadopelo
Doing Businesse (Fazendo Negócios)
do Banco Mundial. Detectou-se um
número absurdo de exigências superior a catorze - para que alguém se torne proprietário de bem
imóvel nesta República.
A proposta era a concentração,
na matrícula do imóvel, de todas
as informações de atos jurídicos
que pudessem resultar em ônus
sobre a propriedade. Ela chegou a
ser chamada de "Renavam dos
imóveis" e suas vantagens eram
manifestas: eliminação da necessidade de consulta a diversos cartórios, proteção integral do comprador do imóvel, aumento da segurança jurídica nas operações, redução de custos operacionais para
a aquisição e financiamento, facilitação das fórmulas de captação de
recursos no mercado financeiro
para o financiamento imobiliário,
a chamada venda de carteira.
Segundo se acenava, antes da
providência, que viria por Medida
Provisória, a aquisição imobiliária
dependia de consulta a vários cartórios, presente o risco jurídico durante e depois da aquisição, custos
operacionais elevados e prazos excessivos nessa burocracia. Depois,
haveria a concentração das informações sobre o imóvel, com baixo
risco jurídico, durante e depois da
aquisição, redução de custos e processo de aquisição e financiamento
mais acelerado.
Propunha-se nova fonte de financiamento para o mercado imobiliário, com a criação de Letras
Imobiliárias Garantidas, as "Covered Bond" do direito americano.
Esse novo título tem dupla garantia: cobertura da Instituição financeira emissora e a carteira imobiliária apartada dos ativos em caso
de liquidação da emitente. Segurança jurídica assegurada no fi-

nanciamento a longo prazo,
com redução dos custos, atração de investidores, inclusive os
estrangeiros, pois é esse o padrão
internacional e isenção de IR
para pessoas físicas, desde que
o prazo médio fosse superior
a dois anos.
Outra boa novidade, a "home
equity", um incentivo ao crédito garantido pelo próprio imóvel. Isso
permite o alongamento e a melhoria do endividamento das famílias. Parte dos recursos da caderneta de poupança aplicados no mercado imobiliário usado para operações de crédito com imóveis quitados oferecidos como garantia. O
limite seria de 3% dos recursos captados pela poupança. Sistema que
reduz custos operacionais, com cré-

Se o Brasil fosse
uma República
em que as boas
ideias não
fossem
interrompidas a
cada gestão (...)
dito utilizado para qualquer finalidade, o que geraria cerca de dezesseis bilhões em novas operações.
Propôs-se ainda o aprimoramento da segurança jurídica do
crédito consignado privado, com
redução de risco de inadimplência
e facilitação do acesso dos trabalhadores a crédito mais barato. O
tomador do crédito poderia autorizar a instituição financeira a debitar o valor da prestação simultaneamente ao crédito do salário em
conta corrente. Mantido o limite de
comprometimento a 30% da renda, seria algo muito bem vindo.
Também se falou em fortalecimento da alienação fiduciária, para
aumentar a oferta de crédito e facilitar a recuperação de bens financiados por essa modalidade.
O adquirente autorizaria em
contrato de financiamento a recuperação do bem financiado
em caso de inadimplência, com
dispensa do protesto, mas comprovação da inadimplência por
meio de carta registrada. Também
se acenou com a dispensa de obrigação de cobrança judicial para
fins de dedução de tributos por
parte das instituições financeiros, em casos de operação
sem garantia de até cem mil
reais e operações com garantia de até cinquenta mil reais.
Tudo isso foi anunciado pelo
então Ministério da Fazenda, como
melhoria do marco regulatório
para o crédito. O que está funcionando? Há falhas? Quais as propostas de aperfeiçoamento do sistema? O Brasil precisa fortalecer o
crédito, para poder sonhar com o
resgate de uma economia que já foi
uma das maiores do planeta.
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

Aldo Nunes
Endemias são "enfermidades de um lugar ou a
de certos climas". Pandemias são "enfermidades
que estão alastradas em
todo mundo". Logicamente, "pandemias", são enfermidades que já estão esparramadas pelo planeta Terra e, portanto,
muito mais volumosas, perigosas,
necessárias de estudos mais rápidos das entidades científicas que
possam abranger todo planeta.
Dependem de interação (ação entre duas ou mais coisas; ação recíproca), de todos os países e nações
deste planeta. Isso não acontecendo, fatalmente, estaremos sujeitos
a: não podermos resistir; perder o
ânimo; a vontade; a não exercermos a ação competente com rapidez necessária... Como escrevi na
semana passada em meu artigo "O
dia da mentira": "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 para, depois, sem reclamos,
suportar pelo que der e vier. Eu,
particularmente, vou lutar pela
minha vontade enquanto tiver
forças necessárias para tal, quiçá consiga ajudar para que tenhamos um final feliz".
Utilizando da minha intuição
(leiam Bússola da Alma, de Lynn
A. Robinson que é Mestre em Educação, Editora Best Seller Ltda. RJ)
que muito estudo com mais profundidade e, sabedor que não se
deve passar para frente conhecimentos já amadurecidos nas minhas reflexões, para que não provoque distorções em questões delicadas e interiores das pessoas, ainda não preparadas, me reservo no

direito de contar o milagre sem citar o nome do
santo ou propor perguntas para que os leitores
possam refletir e analisalas segundo seus livresarbítrios - decisão que depende só da vontade.
Disse Charles W. Leadbeater, reconhecido como um
dos maiores clarividentes do século XX na sua obra "A Vida Interior": "O conjunto das ações dos
homens e suas consequências, segundo as filosofias da Índia (carma), do serviço feito é sempre a
oportunidade de mais serviços.
Esta é uma das regras que emergem com a maior certeza do nosso
estudo sobre a operação do carma
nas muitas vidas passadas que
examinamos. Quando um homem
leva uma existência particularmente boa, disso não segue que, na vida
seguinte, ele será rico, ou poderoso, ou terá uma existência confortável; mas disso segue que
lhe serão oferecidas oportunidades mais amplas de trabalho.
É manifesto que o universo
(Deus) quer ver o Seu trabalho
feito, e, se quisermos ter oportunidade de progresso, precisamos
mostrar que estamos dispostos a
trabalhar. Se não dermos atenção
ao conhecimento ou à visão que nos
aponta uma falta, nasceremos,
de certo, na vida seguinte, sem
esse conhecimento ou sem essa
visão. O conhecimento deve ser
usado sempre: é uma ilusão imaginarmos poder adiar a nossa atividade e reter o conhecimento.
Assim, minha intuição me afirma no momento que já entramos
no desespero, suplantando nossa
consciência e acatando a ideia da
inércia, do fim do mundo. Por isso
apelo a todos para que não abracem essa ideia de fim do mundo,
do fim do planeta Terra. Enquanto
ela ainda não estiver conhecida,
porque nem mesmo temos conhecimento dessa atual vida: se ela
for a primeira, vamos perde-la
sem tentarmos a segunda?

Deixe esse
medo de fim do
mundo porque a
semana
entrante nos
trará muitas
novidades
inesperadas,
especial sobre o
clima e política
Para quem tiver plena certeza
de que já vivenciou as vidas necessárias, tenho certeza de que já seja
um adepto ou já se tornou um mestre. Apenas ouso perguntar: Você
é humano ou ainda não chegou
neste grau de desenvolvimento?
Trabalha para o bem ou trabalha
para o mau? Se trabalha para o bem
fico felicíssimo, se trabalha para o
mau, vou rezar fervorosamente
para que se arrependa, pois tenho absoluta certeza que nos
reinos dos céus existe muitas
moradas e talvez, ainda, você
não conheça boa parte delas.
Estamos mesmo perdidos por
não termos base sustentável para
apoio; navegamos contra o vento
sem termos a mínima noção da sua
velocidade e da sua direção; a falta
do caminhar não nos proporciona
o necessário contato com a natureza e perdemos a necessidade da sua
utilidade; nosso apego às máquinas eletrônicas nos faz escravos
delas e nos impede de ver através
dos olhos, que as cidades cresceram sem a necessária ordem e não
acendeu nelas a luz vermelha do
SOS (socorro); pensamos, ainda,
que SOS é Serviço Ocasional da Saúde e não um pedido de socorro;
estamos, ainda, a confundir 3D
como potencial já ultrapassado da
telefonia celular e não terceira
dimensão que assistíamos há
bom tempo no cinema (com os
Três Patetas)... O trabalho é necessário para o desenvolvimento da vida nesse planeta Terra.

Lembro que a Lua, nosso satélite é parte do organismo universal, assim como nosso corpo físico
é dependente de reunião dos órgãos que o formam, uma grande
organização, onde o coração é o
centro comandante, assim como o
Sol (do nosso sistema solar) é um
centro comandante ainda maior e
com mais complexa organização. O
universo tem inúmeras moradas
das quais, ainda nem temos conhecimento e o seu comandante, com
certeza, deve possuir uma organização ainda mais complexa.
Na semana entrante, aqui
para nós do Estado de São Paulo que inicia no dia 10, segundo domingo do mês, a Lua é Crescente e
vai até o dia 16 quando começa a
Lua Cheia. Faz ela parte do nosso
sistema solar e "há mais de quinze
mil anos, a Antártida não era o
deserto gelado de hoje, mas sim
um continente com rios correntes; luxuriantes pastagens; uma
fauna rica e variada e também habitada por seres humanos. A primeira grande civilização do mundo foi fundada ali, por uma antiga
raça que se destacou em engenharia civil, astronomia e navegação
marítima. Esses povos exploraram
o globo, plantando colônias na
América do Sul, no Egito e no
sul do Iraque. Veio a catástrofe por
volta de 10.000 anos a.C. e toda
crosta externa da Terra deslizou
em blocos, deslocando os continentes para novas posições geográficas - a famosa mudança polar
que encerrou o período glacial.
Isso posto, passo aqui - estando a Lua Fora de Curso no momento que envio este meu artigo
para redação -: deixe esse medo de
fim do mundo porque a semana
entrante nos trará muitas novidades inesperadas, especial sobre o clima e política. A vida
nunca acaba. Vamos em frente.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de
rendas aposentado E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

Votos decisivos contra os professores e a população
Nelinho Noronha
Pela primeira vez na sua
história, três deputados estaduais têm domicílio eleitoral em Piracicaba: Professora Bebel (PT), Roberto Morais (Cidadania) e Alex Madureira (PL). No entanto, o
que deveria se constituir em fortalecimento das ações em prol da cidade e toda região, infelizmente,
tem se transformado, ao longo
destes poucos de mais de três anos,
em problemas para o segmento dos
servidores estaduais e, especialmente, para os professores.
Como acompanho de perto o
trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo, posso falar com
propriedade e a certeza de que enquanto a deputada Professora Bebel, que é minha irmã, faz a luta
diária em defesa do fortalecimento
do serviço público, para melhor servir à população que mais precisa,
infelizmente, tanto Roberto Morais
como Alex Madureira têm sido votos decisivos naquela Casa contra
os servidores e os serviços públicos, prejudicando quem tem dedicado a vida em prol do serviço pú-

blico e para servir , e bem, a
população, seja na educação,
na saúde, na segurança, enfim,
aonde o Estado é o responsável por garantir atendimentos e serviços.
Neste atual mandato
na Assembleia Legislativa de
São Paulo, diferente da deputada Professora Bebel (PT), que
sempre se posicionou e votou contra os projetos do governo, Roberto Morais (Cidadania) e Alex Madureira (PL) votaram favoráveis ao
confisco dos aposentados, isso mesmo, votaram para que o governo
pudesse ter direito de passar a cobrar contribuições de aposentados
e pensionistas estaduais, na prática, reduzindo o valor da aposentadoria e pensões que, certamente,
vêm fazendo muita falta para esses cidadãos.
Roberto Morais e Alex Madureira também votaram ainda pela
reforma previdenciária no Estado,
pela reforma administrativa estadual, que entre outras coisas, acabam com as faltas abonadas. No
entanto, apesar de o servidor trabalhar oito meses no ano com 31
dias e só receber por 30 dias traba-

Roberto Morais e
Alex Madureira
também votaram
ainda pela
reforma
previdenciária
no Estado
lhados, os dois parlamentares foram decisivos nesta votação. Esse
mesmo PLC 26 institui a avaliação
de desempenho e facilita demissões
de servidores.
Faço questão de registar
ainda que os deputados Roberto Morais e Alex Madureira,
apesar dos apelos feitos pela
deputada Professora Bebel (PT),
votaram favoráveis ao PL 529,
que permitiu ao governo estadual privatizar diversas instituições estaduais e órgãos, além de
aumentar a mensalidade do IAMSPE, fazendo com os servidores passassem a contribuir um
pouco mais com o Instituto, que,
infelizmente, continua devendo
na prestação do bons serviços
aos servidores estaduais e seus

dependentes em toda região. Os
dois também votaram ainda na
limitação do pagamento de precatórios de pequeno valor, de
R$ 33 mil para R$ 11 mil, prejudicando milhares de servidores
e cidadãos comuns que têm dividas a receber do Estado.
Já no final do mês passado,
Roberto Morais e Alex Madureira
votaram favoráveis e foram votos
decisivos na apreciação do PLC 03,
do governo estadual, que estabelece a
chamada nova carreira para os professores, que, na prática, acaba com a
carreira do magistério estadual. Esse
projeto foi aprovado com 48 votos,
portanto, apenas um a mais do necessário. Faço questão de registrar a
diferença dos deputados e a forma
como eles têm votado ao longo deste mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo para que a população tenha ideia do estrago que o
voto destes dois deputados tem
provocado na vida dos servidores
e também da população que depende do serviço público de qualidade.
Nelinho
Noronha
(PT), vereador de
Águas de São Pedro

Reflexões sobre a guerra
João Ribeiro Junior
A guerra, que quase
todos os homens desprezam, mesmo aqueles que
depois a causam, compareceu pontualmente desde
os albores da vida humana
sobre a terra; dependerá ela
de uma causa fisiológica?
É um fenômeno inevitável na vida?
É útil ou danosa à espécie?
E qual a verdadeira causa que
a determina?
O biólogo inglês Julian Huxley, no livro "A Guerra como
Fenômeno Biológico" explica
que a guerra não é uma lei geral
da vida, mas um fenômeno biológico raríssimo. A guerra é algo
absolutamente definido: é um conflito físico organizado entre grupos
de uma mesma espécie. As disputas individuais entre membros de
uma espécie não são a guerra, ainda que incluam massacres e
mortes. E nem se pode chamar de
guerra à competição entre duas
espécies diferentes, ainda que
conduza a um conflito físico.
Segundo o biólogo, apenas
duas espécies de animais fazem habitualmente a guerra: o homem e a
formiga. E mesmo entre as formigas a guerra é no máximo feita por
um só grupo que compreende apenas algumas espécies entre as dezenas de milhares que a ciência conhece. Essas formigas guerreiras

são as formigas ceifadeiras,
que acumulam em silos
subterrâneos especiais as
reservas de víveres, que
constituem o objeto da
guerra, quando os habitantes do formigueiro desejam atacar as reservas
de um outro grupo.
Se a guerra não existe em toda a natureza, nem é
fenômeno constante da história,
nem traz vantagens, é lógico
pensar que seja possível abolila, afirma Julian Huxley. A
guerra se verifica em determinadas condições e não em outras. Não se tem nenhuma prova, (afirma Julian Huxley em
"Tempo de Revolução") de que
o homem pré-histórico tenha
feito a guerra; e podemos estar
certos de que mesmo que a tenha feito, qualquer guerra entre grupos na época em que os
homens viviam de caça deve ter
sido tão rara quanto massacrante. É bastante improvável
que a guerra organizada tenha
começado anteriormente à fase
de civilização estabilizada. Para
o homem, como para as formigas, a guerra sob qualquer forma concreta está ligada à existência de massas de riqueza
acumulada, por cuja posse seja
necessário combater. Todavia,
mesmo depois que o homem
aprendeu a viver em cidades e a

A guerra é um
ato de violência,
planejado para
forçar o
adversário a
executar o
nosso desejo
acumular riquezas, não parece que
a guerra se tenha tornado inevitável. A antiga civilização indiana, que
remonta a 3 mil anos a.C., não revela traços de guerra entre esse
povo. O poema épico indiano, escrito em sânscrito, o "Mahabharata"" deve ser compreendido como
uma narrativa histórica moral,
onde a história é encarada como
um confronto moral cósmico, onde
interagem incessantemente deuses e
homens. Outro poema épico, onde
sefaladeguerra,éo"Ramayana"(desse
sabe-seonomedoautor,Valmiki).Osignificadodotítuloem sânscrito é "O Caminho de Rama" Parece ter havido períodos de batalhas na história primitiva
chinesa, como na civilização dos
incas no Peru, nos quais a guerra
estava inteiramente ou quase inteiramente ausente.
O problema é que existe
uma tendência genérica à agressividade, daí muitos afirmarem que
a guerra é necessária, e mesmo benéfica para a humanidade, porque
estimula as virtudes viris, mistura

as características hereditárias de
comunidade, diminui a excessiva
densidade da população.
Carl von Clauserwitz, militar nascido na Prússia no século
XVIII, define a guerra em seu livro
"Da Guerra (Vom Kriege): "A guerra é um ato de violência planejado com
o objetivo de forçar o adversário a executar o nosso desejo". Desta definição,
deduz-se logicamente que todas as
guerras deviam terminar com a
vitória completa dum dos lados sobre o outro, e também que moderação na guerra é um absurdo, dado que
qualquer falha na utilização dos recursos de que se dispõe vai contra o objetivo da guerra. Ou seja, a guerra existe para satisfação do desejo
do homem guerreiro.
Ainda que no homem exista
uma tendência genérica à agressividade esta pode ser sublimada assumindo aspectos muito mais úteis
e civilizados do que a guerra. Para
tanto, é preciso encontrar o equivalente moral da guerra, reduzindo ao mesmo tempo as reservas de
agressividade potencial que agora
existem em muitos grupos sociais.
João Ribeiro Junior; advogado (USP), docente de
Direito Constitucional,
Teoria Geral do Estado
e Ciência Política, de
História, doutor Educação, mestre em Filosofia. (Unicamp)
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AMPLIAÇÃO

Empresários e comerciantes participam
do lançamento de aplicativo de turismo
Secretaria de Turismo apresentou o App Destinos Inteligentes; foi quarta (6), no Centro de Convenções, com a presença do prefeito Thiago Silva e equipe

Dezenas de empresários e comerciantes de São Pedro participaram na quarta-feira,6, no Centro
de Convenções, do lançamento oficial do App Destinos Inteligentes.
Recebidos pelo prefeito Thiago Silvia e pela equipe da Secretaria de
Turismo, os convidados conheceram detalhes do aplicativo gratuito que reúne diversas informações, como endereço, telefone, horário de funcionamento e
fotos dos atrativos turísticos e
comerciais da Estância.
"Nossa equipe têm acompanhado essa evolução na área da informática. Mesmo com todos os
momentos difíceis que passamos
na pandemia, fizemos a lição de
casa, ouvimos os turistas e notamos a necessidade desse aplicativo", disse o prefeito, ao ressaltar os benefícios da novidade. "Não é só o Poder Público
que ganha, mas os comerciantes e hoteleiros, que vão mostrar seus atrativos e gerar mais
oportunidades econômicas".

Após apresentar dados da Pesquisa de Demanda Turística realizada em 2018, 2021 e início de 2022,
a secretária de Turismo,Cultura,
Esportes e Lazer, Clarissa Quiararia, falou da importância do aplicativo para fomentar o turismo e
facilitar o deslocamento dos visitantes para São Pedro.
"Por meio dessas pesquisas,
notamos que 84% dos entrevistados gostariam que a cidade tivesse
um aplicativo para facilitar a viagem e também ajudar na hora de
escolher os locais de passeios na
cidade. Com o Destinos Inteligentes a Secretaria de Turismo atende
a uma necessidade levantada pelos próprios turistas que passaram
e ainda pretendem voltar para São
Pedro", explicou Clarissa.
De acordo com o idealizador
do aplicativo, Rodrigo Raineri, o
app está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android e
pode ser baixado por meio dos aplicativos App Store e Play Store. "De
uma forma muito prática, fácil e

eficiente, tanto moradores quanto
turistas terão acesso não apenas
aos atrativos turísticos, mas restaurantes, hotéis, unidades de saúde, supermercados e centenas de
empreendimentos". Raineri acrescentou que serão distribuídos totens e material publicitário aos comerciantes. "A proposta é que vocês incentivem os clientes a usarem
o aplicativo" disse aos que acompanharam a apresentação.
No lançamento, mais de
200 empreendimentos da cidade já foram cadastrados. Com
interface prática para utilização,
o turista que utilizar o app poderá
pesquisar por nome do estabelecimento ou buscar no mapa. "Quem
preferir criar seu cadastro, por
exemplo, poderá ter suas próprias
preferências de passeio, rotas;
além de mandar mensagem para
sugerir correções para avaliação da
equipe gestora do conteúdo". Para
saber mais é só acessar o
www.destinosinteligentes.tur.br/
saopedro.

Daniella Oliveira

Aplicativo gratuito oferece várias informações aos usuários

L IVROS

Educação realiza programação
especial para incentivo à leitura
Abril tem diversas datas comemorativas referentes à literatura, como o Dia Nacional da Biblioteca (9 de abril), Dia Nacional do
Livro Infantil (18 de abril) e Dia
Mundial do Livro (23 de abril).
Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação preparou a programação especial Mês do Livro,
com diversas atividades para incentivar os alunos na leitura.
A programação especial é
composta por entrega de livros
nas unidades escolares, no dia
18; oficina de dedoche para os
professores, nos dias 18 e 19;
visitação de alunos da Emeb
(Escola Municipal de Educação
Básica) Guido Dante à Biblioteca
Municipal Gustavo Teixeira, dia
20; leitura dramatizada com alunos do fundamental I, também na
Biblioteca municipal, dia 25;
sessões de contação de histórias
para alunos da Educação Infantil
(pré I e II), dias 26, 28 e 29, e contação da história Sonho de Uma
Noite de Verão, para estudantes do fundamental II, dia 27.
A secretária municipal de
Educação, Samanta Bontorim,
aponta a leitura como atividade fundamental para o desen-

Divuilgação

Várias atividades serão realizadas na Biblioteca Gustavo
Teixeira, em parceria das secretarias de Educação e Cultura
volvimento de pessoas. "Queremos formar seres pensantes,
com capacidade analítica sobre
tudo, e a leitura é essencial para
isso. É o ato de ler que colabora
para melhora da concentração,
da fala e na construção de argumentos, que são essenciais
para a convivência em sociedade", comentou.
BIBLIOTECAS - Neste
ano, a Rede Municipal de Edu-

cação inaugurou bibliotecas nas
escolas de ensino fundamental
I e II. Os espaços foram especialmente planejados para a leitura de livros e contêm geladeiroteca (uma geladeira com livros, com reaproveitamento do
eletrodoméstico descartado),
estantes de livros de variados
gêneros e puffs/tapetes para os
estudantes sentarem e aproveitarem o momento de leitura.

R ELIGIÃO

Prefeitura prepara peça para
celebrar a Paixão de Cristo
A Secretaria de Turismo, Cultura,
Esportes e Lazer de São Pedro prepara programação especial para o
período da Páscoa na estância. O
espetáculo de teatro de rua "Em
busca da Paixão" será encenado
por um coletivo que reúne atores e
músicos de São Pedro e de Piracicaba e narra a história de um grupo de romeiros que segue o caminho por onde Cristo passou. A apresentação destaca milagres, ações e
atos em busca do verdadeiro Cristo, do verdadeiro sentido da Paixão de Cristo.
A montagem deste ano, em formato de rua, tem texto do dramaturgo André Albino e direção geral de
Barbosa Neto; os atores e músicos
convidados são das cidades de São
Pedro e de Piracicaba, reunidos especialmente para a encenação.
As apresentações acontecem nas
Praças da Matriz e de São José;
dia 15, sexta-feira, na Praça da
Matriz São Pedro, às 21h e dia 16
na Praça de São José às 18h30. "A
proposta é de um espetáculo intimista, próximo do público, provocando nos espectadores as muitas
emoções que essa história traz",
informa Barbosa Neto, que dirige
a encenação.
"Optamos por uma peça de teatro
de rua neste ano pois estamos retomando as atividades das aulas
de teatro agora. A ideia é retomar
os grandes espetáculos que já foram tradicionais em nossa cidade,
mas usando nossos talentos. En-

Arquivo/Prefeitura de São Pedro

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.)

Apresentações começa dia 15, Sexta Feira da Paixão

tão, para o próximo ano, planejamos retomar com a Paixão no novo
espaço do Centro de Eventos", disse Ivan Teixeira, coordenador de
Cultura, que destaca ainda a beleza da peça escolhida para este ano,
ressaltando a qualidade artística e
cultural dos espetáculos de rua: "a
tradição do teatro de rua é justamente a de ir onde está o público.
Nós vamos até a plateia, levando a
mensagem da Paixão e a arte teatral, iniciativa que também contempla a proposta da administração de

descentralizar e popularizar as
ações culturais", finaliza Ivan.
Serviço: Em Busca da Paixão
Dia 15/04 - 21h - Praça da Matriz
São Pedro
Dia 16/04 - 18h30 - Praça da Matriz São José. Texto: André Albino
Direção: Barbosa Neto
Elenco: Barbosa Neto, Carla Callado, Diego Mendes, Jennifer Garcia, Lucas Barbosa, Maria Trevisan, Mônica Cardoso, Rodrigo Polla, Rui Kleiner, Tiago De Luca

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
Sexta-feira, 8 de abril de 2022
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A PEOESP

Professores fazem paralisação e assembleia
por "nova carreira" e reajuste de 33,24%
Apeoesp faz assembleia hoje (8), às 14 horas, para protestar contra a "nova carreira", assim como lutar por reajuste salarial para todos professores
Divulgação

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo) promove nesta sexta (8) assembleia
estadual no vão livre do MASP, na
avenida Paulista, em São Paulo, a
partir das 14 horas, para protestar
contra a "nova carreira" para o
magistério e lutar pelo reajuste salarial de 33,24% para todos os professores da rede estadual de ensino. Para marcar esta data de luta,
a Apeoesp propõe paralisação dos
professores, para mostrar ao governo estadual que a categoria não
aceita a chamada nova carreira e
não abre mão dos 33,24% para que
os salários do magistério paulista
sejam equiparados ao Piso Salarial
Nacional. A subsede da Apeoesp em
Piracicaba prepara uma caravana
de professores para participarem
da assembleia estadual.
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp, a chamada "nova carreira", na realidade, é o desmonte da
nossa carreira, "porque perdere-

mos quinquênios, sexta-parte e
outros direitos, além de qualquer
melhoria salarial dependerá de
aprovação nas chamadas provinhas de avaliação. Também passaremos a trabalhar mais 14 horas
semanais dentro das escolas, sem
aumento salarial correspondente.
Por isso, Bebel recomenda aos professores que não façam a adesão à
chamada nova carreira, uma vez
que o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, que teve seu voto
contrário, estabelece um prazo de
até dois anos para a adesão. Este
apelo, a Professora Bebel fez nesta
última terça-feira, 05 de abril, em
visita às EE Moraes Barros e à EE
José Falcone, quando dialogou com
professores das duas escolas.
A parlamentar também enfatiza que o subsidio inicial de R$ 5
mil, promovido para quem aderir
à nova carreira, será corroído pelo
aumento dos descontos, com o professor, na prática, recebendo pouco mais de R$ 3.700,00, além do
que o tempo de serviço e experiên-

cia não serão fatores evolutivos e
os professores levarão 28 anos para
chegar à 11ª referência, no total de
15, fazendo provinhas e avaliações
subjetivas.
Por outro lado, Bebel explica
que os professores temporários (categoria O) serão enquadrados compulsoriamente na referência 1
quando da renovação de seus contratos e ficarão estagnados, sem
evolução e sem carreira, recebendo
no máximo pouco mais de R$
3.700,00 e trabalhando mais.
Sobre o reajuste salarial, a presidenta da Apeoesp reforça que os
10% cocedidos ao magistério não é
nenhuma dádiva, "porque há anos
que lutamos pela recuperação das
nossas perdas. Portanto, esse reajuste é nosso por direito e em isonomia
com os demais servidores estaduais e
não abrimos mão do reajuste salarial de 33,24% para todos os professores", conclui, convidando a
todo magistério a aderir a este dia
de luta e de paralisação das atividades nas escolas estaduais.

A deputada Professora Bebel durante assembleia dos professores em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

MEIO AMBIENTE

Equipe da Coordenadoria faz
visita técnica a viveiro de plantas
Integrantes da Coordenadoria
de Meio Ambiente realizaram nesta semana visita técnica ao viveiro
de plantas Fa?brica de A?rvores,
em Bragança Paulista (SP), considerado um dos mais modernos do
Brasil. Eles foram ao local para conhecer a tecnologia e os processos de produção de plantas, principalmente nativas, com a intenção de verificar
quais estratégias podem ser implantadas no viveiro de mudas a
ser construído em São Pedro.
A equipe da Coordenadoria de
Meio Ambiente que visitou o viveiro foi formada pelo coordenador
municipal de Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro, e os colaboradores técnicos Paula Souza (divisão
de planejamento e articulação socioambiental), Julia Maria Siqueira (divisão de arborização urbana
e recursos florestais) e Paulo Cesar
Marchese (divisão de fiscalização
ambiental). Eles foram recebidos

pelo biólogo Adriano Peres Ribeiro
e conheceram toda a estrutura da
Fa?brica de A?rvores, que tem a
maior diversidade de espécies nativas e o maior estoque de árvores
de grande porte no país.
A comitiva de São Pedro conheceu o Sistema RootMaker, tecnologia que propicia a formação de
mudas com raízes não circundantes e ramificadas, possibilitando o
aumento do vigor e da taxa de sobrevivência no campo. "Queremos
conhecer viveiros que utilizam tecnologias inovadoras e investem
com qualidade e eficiência na
produção de árvores para arborização urbana e restauração
florestal, que também são nossas frentes de trabalho. Estamos
aprendendo com quem é referência, porque nosso propósito é construir um viveiro de mudas modelo, com o que há de melhor na
área", comentou Bosqueiro.

Divulgação

Vamos manter a caixa
d´água cheia!

Visita da equipe da Coordenadoria Meio Ambiente Viveiro em Bragança

A TIVIDADES

Feriados terão shows musicaise atrações culturais em São Pedro
A Prefeitura de São Pedro
preparou atividades especiais
para os feriados de Páscoa e
Tiradentes. Apresentações musicais e oficinas culturais estão
entre as atrações que serão oferecidas gratuitamente.
Outro destaque é a apresentação do espetáculo de teatro
"Em Busca da Paixão", encenado por um coletivo que reúne
atores e músicos de São Pedro e
de Piracicaba e narra a história
de um grupo de romeiros que
segue o caminho por onde Cristo passou. A apresentação destaca milagres, ações e atos em
busca do verdadeiro Cristo, do

verdadeiro sentido da Paixão de
Cristo. Em ambos os feriados,
as praças e os parques, além das
Feiras de Artesanato e do Produtor, receberão shows musicais e oficinas culturais. As apresentações ocorrerão em diversos horários, incluindo atrações
especiais à noite.
No feriado da Páscoa, haverá apresentações de teatro de
rua e as crianças poderão se divertir com a Oficina de Biscoito
da Páscoa, no sábado (16) de
manhã, na Feira de Artesanato. A turminha vai produzir e
decorar biscoitos comestíveis em
formato de coelhinhos.

Tiradentes - A programação
especial continua no feriado de
Tiradentes, de quinta, dia 21, até
domingo (24). Os shows musicais e as oficinas culturais passam pelos mais diversos estilos,
como samba - pop rock - sertanejo e MPB, e vão animar praças e parques.
Confira a programação:
15/04 - 21h - Em Busca da Paixão - Praça da Matriz São Pedro; 16/04 - 9h - Música na Feira - Feira do Produtor - Júlia e Beatriz; 16/04 - 10h Fazendo Arte - Feira de Artesanato -Marcadores de Página com a técnica Guilling

com Artur, neto da Artesã
Mirtha; 16/04 - 10h - Fazendo Arte - Feira dos Produtores do Alpes das Águas - Decoração de Biscoitos com a
Artesã Aline; 16/04 - 10h Música na Feira - Feira de
Artesanato - Bia Jut; 16/04 16h - Fazendo Arte - Praça do
Botânico - Decoração de Biscoitos com a Artesã Aline; 16/
04 - 18h30 - Em Busca da
Paixão - Praça da Matriz São
José; 16/04 - 21h - Música na
Praça - Gustavo Marmo; 17/04
- 10h - Fazendo Arte - Feira de
Artesanato - Decoração de Biscoitos com a Artesã Aline.

Dia Mundial da Saúde
Alexandre Padilha
Neste 7 de abril, Dia
Mundial da Saúde, reitero: só com uma saúde pública e SUS mais fortes o Brasil vai superar a pandemia,
a fome, produzir mais tecnologia, crescer economicamente e voltar a ser respeitado no mundo.
Esta importante data representa o tamanho do nosso sistema
de saúde público, que é a porta de
entrada para o atendimento de
saúde a todos os cidadãos brasileiros, seja na atenção básica, especializada ou de urgência/emergência, seja na resistência dos profissionais de saúde em meio ao
cenário desolador causado pelo
governo Bolsonaro na pandemia
da Covid-19 e no corte de recursos e desmontes de importantes
programas na área.
Temos muitos desafios para o
próximo período de reconstrução
das políticas sociais no Brasil. Perdemos muito nos últimos anos com

o negacionismo e a falta
de incentivos à ciência.
O SUS é uma das políticas mais ousadas já implantadas no país. O
SUS é um dos maiores
sistemas públicos do
mundo, sabemos que
ainda tem muitos problemas e que precisa ser
aprimorado com ampliação da tecnologia para produção
de medicamentos, insumos e serviços, mas muito foi feito nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma e vamos voltar a fazer. O SUS ainda tem o desafio de
ser universal e há caminhos para
seu financiamento para a defesa da
vida, como: revogação da Emenda
Constitucional 95 - aquela que congelou recursos para saúde por 20
anos - , ampliar os investimentos
da União e aprovar uma Reforma
Tributária justa.
Todo o setor da saúde - não
só o SUS - significa cerca de 9%
PIB do país e emprega mais de 9
milhões de pessoas. São traba-

Por uma saúde
pública universal
e em defesa dos
profissionais da
saúde
lhadoras e trabalhadores da
saúde que dedicam suas vidas
para poder diminuir o sofrimento dos brasileiros. A valorização
das categorias são primordiais
para o desenvolvimento.
Em meio às altas taxas de contágio e óbitos por Covid, em especial dos profissionais de saúde, conseguimos aprovar a Lei 14.128/21,
de minha autoria, que garante indenização tanto a trabalhadores da
área da saúde que tiveram sequelas da Covid e ficaram impedidos
de exercer suas funções, quanto a
dependentes e familiares de profissionais da saúde que morreram em
decorrência da doença.
Está prestes a ser votado no
Plenário da Câmara dos Depu-

tados o Projeto de Lei 2.564/20,
que cria o piso salarial da enfermeira/o, da técnica/o de enfermagem, da/o auxiliar de enfermagem
e da parteira. Este PL foi aprovado
no Senado e entrou em discussão
em um grupo de trabalho na Câmara, onde fui relator e, junto com
sindicato e entidades das categorias, conseguimos demonstrar
que é possível sim um piso salarial justo sem prejuízos ao orçamento público, que era a desculpa
do Ministério da Saúde.
A defesa da saúde e dos trabalhadores da área precisam ser
constantes. Só assim teremos
um sistema público robusto e
que seja universal.
Neste Dia Mundial da Saúde,
além de parabenizar todas e todos
que fazem parte desta construção
diária, vamos à luta por um sistema público de saúde justo para todos os brasileiros.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

Você já deve ter percebido que
o volume e a frequência das chuvas estão diminuindo, certo? Com
o início da estiagem, devemos entrar em estado de alerta! Com a
redução das chuvas, o nível dos
nossos mananciais também diminui. As nossas florestas e áreas de
pastagem funcionam como verdadeiras caixas d´água: durante o
período de chuvas, armazenam
água, sendo que parte dela alimenta os aquíferos e a outra parte aflora em forma de nascentes, originando deste modo nossos rios.
A água captada de poços aqui
em São Pedro vem do Aquífero
Guarani. Embora ele seja muito
grande e esteja embaixo de boa parte do Brasil,Argentina,ParaguaieUruguai, o Guarani apresenta variações de
disponibilidade hídrica conforme a localização geográfica do poço. No
período de estiagem, o nível dos
aquíferos também é afetado, dificultando muitas vezes as captações.
No ano passado, a Coordenadoria de Meio Ambiente presenciou
muitos casos em que os poços haviam secado no período sem chuva, no entanto, visualizamos também aqueles que enfrentaram esse
período com apenas uma redução do
volume de água. Nestes casos, as captações tinham ao seu entorno fragmentos florestais bem preservados,
que ao longo do tempo armazenaram mais água, evitando que a
"caixa d´água" esvaziasse.
Outro fato que tirou o sono de
muitos são-pedrenses em 2021 foi
o fogo. O período de seca tem como
principais características baixa
umidade do ar, ventos fortes e elevada incidência solar, que somadas à vegetação seca são um prato
cheio aos incêndios florestais.
Com tristeza, observamos nossa Serra queimar repetidas vezes
no passado, afugentando nossa
fauna, queimando nossas belas
paisagens, afetando nossos rios e
prejudicando a saúde da população, sem falar dos danos materiais. Infelizmente, foi comprovada
que a origem dos incêndios foi pro-

vocada pelo homem. Uma pequena fagulha nessas condições climáticas podem desencadear incêndios
de grandes proporções. Desde a bituca
de cigarro descartada de maneira inadequada ao manejo do solo com o fogo,
que, embora seja muito tradicional,
é considerado extremamente errado e arriscado, já deram origem a
enormes labaredas.
É muito importante adotar
medidas preventivas à ocorrência
de incêndios. Aqui vão algumas dicas: 1- Não queime folhas, galhos ou
"mato"; já pensou em criar um rico
composto para as plantas? A compostagem é uma ótima solução para o descarte do resíduovegetal;2-Éfumanteou
conhecealguémquefumaevaipassear?O
descartedasbitucasdeveserfeitodemaneiraconsciente;levesempreconsigoum potinho para armazena-las e descartalas posteriormente. Se possível, evite
fumar próximo à vegetação seca; 3- É
morador da zona rural ou de chácaras? Realize um aceiro (faixa de
terra) nos limites de sua propriedade para assegurar que o fogo não
se alastre e danifique a propriedade e a vegetação; 4- Evite acender
fogueiras, mesmo nos períodos de
festas e acampamentos, adapte sua
programação e evite surpresas desagradáveis e perigosas.
Durante o período das chuvas
deste ano, pudemos observar uma
singela esverdeada da nossa Serra. O período foi propício para a
disseminação e germinação de sementes, dando origem a novas
plantinhas. Não podemos deixar
que todo o esforço da mãe natureza tenha sido em vão. Durante a
estiagem, muitas sementes permanecememestadodedormêncianosolo,
aguardando a volta das chuvas para
despertarem e crescerem. Deste
modo, contamos com a ajuda de toda
a população e de nossos amigos turistas para garantir o uso consciente da
água e o zelo com a natureza.
Paula Gonçalves da Fonseca e Souza é colaboradora técnica da Coordenadoria de Meio Ambiente

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

VENDO 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
SRA. DORALICE DA SILVA faleceu dia 04/04/2022,na cidade de
São Pedro, contava 50 anos, filha dos finados Sr. Pedro José
da Silva e da Sra. Maria do Carmo Silva; deixa os filhos: Darlon
da Silva, casado com a Sra. Daiane da Silva; Rafael da Silva,
casado com a Sra. Yara da Silva; Jonatan da Silva, casado
com a Sra. Rose da Silva; Aldiceia da Silva, casada com o Sr.
Gilberto Esmanhoto; Ianca da
Silva; Igor Aparecido da Silva de
Souza, casado com a Sra. Rainara de Souza Cardoso. Deixa
irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 05/04/2022 às
15h30 do Velório Municipal de
São Pedro - SP para o Cemitério Parque de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
SR. BENEDITO ROMEIRA DA
SILVA faleceu dia 04/04/2022, na
cidade de Charqueada , contava 82 anos filho dos finados Sr.
Joaquim Romeira da Silva e da
Sra. Elvira Romei-ra da Silva, era
viúvo da Sra. Gerosina dos Santos Silva. Deixa filhos, genros,
noras, netos, demais familiares e amigos. Sepultamento
dia 04/04/2022 às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal de Charque-ada, para a
referida necrópole. (Abil Grupo Unidas Funerais).

04/2022, às 13h00 do Velório
do Cemitério de Charqueada
, para referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
SR. JOSE ROBERTO DA SILVA
faleceu dia 05/04/2022, na cidade de São Pedro, contava 54
anos, filho do Sr. Guilherme Trindade da Silva e da Sra. Alaide
Mendes da Silva. Deixa irmãos,
sobrinhos demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 05/
04/2022, às 16h30 do Velório
Municipal para o Cemitério Munici-pal Saudade de São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).
SR. HELIO DE SOUZA faleceu
dia 05/04/2022, na cidade de
Charqueada, contava 66 anos,
filho dos finados Sr. Quirino de
Souza e da Sra. Maria Aparecida
Garibaldi de Souza, era casado
com a Sra. Maria Ely Casaque
de Souza; deixa as filhas: Samira Luci-ane de Souza Murillo,
casada com o Sr. Jose Ronaldo

Murillo; Samara Helidy de Souza Soares, casada com o Sr.
Douglas Eliel de Oliveira Soares. Deixa neta demais familiares e amigos. Sepultamento dia
06/04/2022, ás 15h00 Velório do
Cemitério de Charq u e a d a ,
para refe-rida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
PROFESSORA: ALAIDE DA SILVA DROGHETTI - faleceu dia 06/
04/2022, na cidade de Piracicaba, contava 75 anos, filha dos
finados Sr. Jose Maria da Silva e
da Sra. Adolfina Ma-ria de Lima,
era viúva do Sr. Jorge Ernesto
Droghetti Crippa; deixa os filhos:
Lilian Amalia Droghetti e Ricardo Marcelo Droghetti, casado
com a Sra. Rosimeire Peruche
Droghetti. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 06/04/2022 às 15h30
do Velório da Saudade sala 01,
para o Cemitério Municipal de
Santa Maria da Serra. (Abil Grupo Unidas Funerais).

SRA. PIERINA ROSSI faleceu dia
04/04/2022, na cidade de São
Pedro, contava 90 anos, filha
dos finados Sr. Jose Rossi Filho e da Sra. Maria Capuchina
Rossi. Deixa demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 05/

FALECIMENTOS
SRA. MARGARIDA CANDIDA
FRANCISCO faleceu no dia 31/
03 na cidade de Charqueada,
aos 77 anos de idade e era
casada
com
S r.
Jose
Francisco.Era filha dos finados Sr. Antonio Jesuino e da
Sra. Eugenia Candida.Deixa
os filhos: Aparecido Benedito
dos Santos; Jose Claudino
Carvalho; João Denir de Carvalho; Cleusa Maria de Carvalho de Barros; Reginaldo
Candido; Adriano Aparecido
Francisco; Flaviano Vagner
Francisco. Deixa ainda netos, bisnetos e demais
parentes.O seu sepultamento deu se dia 01/04 ás 15:00
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)
SRA. NADIA TERESINHA BRAGA DE SOUZA faleceu no dia
01/04 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade e
era viúva do Sr. Arildo Salvador de Souza.Era filha dos finados Sr. Alfredo Eduardo
Braga e da Sra. Maria Teresinha Braga. Deixa a filha: Aline
Larissa de Souza Marinho casada com Wellinton Silva de
Oliveira Marinho.Deixa ainda
demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento deu se
dia 01/04 ás 10:30 h no Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.EDU FROTA TEIXEIRA faleceu no dia 01/04 na cidade de
Piracicaba, aos 82 anos de
idade. Era filho dos finados
Sr. Aurino de Queiroz Teixeira
e Sra. Mercedes Frota Teixeira. Deixa os filhos: Edson Figueiredo Teixeira casado com
Sra. Silvia S. Teixeira, Milton
Figueiredo Teixeira casado
com Sra. Mary G. Teixeira e
Eduardo Figueiredo Teixeira.
Deixa: netos ,Bisneto, parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 02/04 ás
10:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família. . Esta sala possui serviço de Velório On-Line
consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.NEIDE DE MATOS GODOI
faleceu no dia 04/04 na cidade de Brotas aos 69 anos de
idade.Era casada com o
S r. G e d e o n i
Franco
de
Godoi.Era filha dos finados
Sr.Celestino de Matos e da
Sra.Isabel
Gomes
de
Matos.Deixa o filho: Giliade e
Emilene (falecida ), .Deixa
neto e demais parentes.O seu

corpo foi transladado para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 05/
04 ás 10:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bem Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério daquela
localidade onde foi inumada
em jazigo da família . Esta
sala possui serviço de Velório On-Line consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
MENINO: RUAN HENRIQUE DE
JESUS SILVA faleceu no dia 04/
04 na cidade de Piracicaba aos
4 meses de idade.Era filho do
Sr.Tiago Guilherme da Silva e da
Sra. Lucinana Partricia de Jesus Deixa irmãos e demais
parentes.O seu corpo foi transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 05/04 ás 10:00 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 )
ANDREZA TALITA BEZERRA
ALVES faleceu no dia 05/04 na
cidade de São Pedro aos 29
anos de idade.Era casada
com José Expedito Nascimento Severino.Era filha do
Sr.Paulo Claudio Leite Alves
e da Sra.Iracema Simões Bezerra. Deixa a filha :Ariadhina
Beatriz ,deixa irmãos e demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 06/04 ás
10:30 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo
da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.LUZINETE MENDES RODRIGUES faleceu no dia 05/04
na cidade de São Pedro aos
46 anos de idade.Era casada
com Sr.Benedito Donizeti Rodrigues Era filha do finado
S r. A n t o n i o M e n d e s e d a
Sra.Francisca Maria Leite
Mendes. Deixa os filhos: Alessandra, Mateus e Alexandre,
deixa irmão e demais
parentes.O seu sepultamento deu se dia 06/04 ás 16:30
h saindo a urna mortuária do

Velório Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi
inumada em jazigo da família
(GRUPO BOM JESUS)
SR.MARCIO ROBERTO FRANZIN faleceu no dia 06/04 na
cidade de São Pedro aos 72
anos de idade.Era filho dos
finados Sr. Vitorio Franzin e da
S r a . E m e r e n c i a n a
Franzin.Deixa os filhos: Marcela e Rodrigo, deixa irmãos,
demais parentes e amigos.O
seu sepultamento dar se dia
07/04 ás 10:30 h saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –Sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade
onde foi inumado em jazigo
da família. Esta sala possui
serviço de Velório On-Line
consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.MARLENE SARZI DAPARÉ faleceu no dia 06/04 na cidade de São Pedro aos 74
anos de idade.Era casada
com o finado Sr.José Sarzi
Era
filha
dos
finados
Sr.Natale José Sarzi e da
Sra.Maria Pulideli Sarzi .Deixa os filhos: Marcelo,Patricia
e Juliana , deixa netos e demais parentes .O seu sepultamento deu se dia 07/04
ás 10:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 2 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde foi inumada em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
THALITA LARISSA DOS SANTOS faleceu no dia 07/04 na
cidade de São Pedro aos 21
anos de idade e era filha do
finado Sr.Luiz Carlos dos Santos e da Sra.Maria de Fatima
dos Sa n t o s .
Deixa
a
filha:Geovana ,deixa irmãos
e demais pa r e n t e s . O s e u
sepultamento dar se dia
08/04 ás 17:00 h saindo
a u r n a m o r t u á r i a d o Ve l ó rio Municipal de São Pedro seguindo para o Cem i t é r i o d a mesma localidade onde foi inumada em
jazigo da família .9GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

98166-5783

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 documentos exigidos pelo art. 1525 do
Código Civil Brasileiro.

JOECÍ SANTOS DA SILVA, estado civil viúvo,
profissão autônomo, nascido em Uruçuca,
BA, no dia seis de julho de mil novecentos
e sessenta e um (06/07/1961), residente e
domiciliado na Rua das Strelitzias, 113,
Residencial Águas do Campo, São Pedro,
SP, filho de JOEL DA SILVA e de ADENÁLIA
PEREIRA DOS SANTOS. VERA LUCIA
BUENO GIMENEZ, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Bueno Brandão,
MG, no dia quatorze de novembro de mil
novecentos e cinquenta e oito (14/11/1958),
residente e domiciliada na Rua das Strelitzias, 113, Residencial Águas do Campo, São
Pedro, SP, filha de BENEDITO BUENO FILHO e de MARIA DOS SANTOS BUENO.
ZILMAR GALDINO DE SOUSA, estado civil
divorciado, profissão pedreiro, nascido em
Sousa, PB, no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e um (30/05/1971), residente e domiciliado na Rua Sebastião Feltrin, 168, Jardim Santa Mônica, São Pedro,
SP, filho de ANTONIO GALDINO DE SOUSA
e de FRANCISCA SOBREIRA DE SOU-SA.
SILVANA BERNARDO DA SILVA, estado
civil solteira, profissão do lar, nascida em São
Bernardo do Campo (1º Subdistrito), SP, no
dia onze de março de mil novecentos e setenta e sete (11/03/1977), residente e domiciliada na Rua Sebastião Feltrin, 168, Jardim Santa Mônica, São Pedro, SP, filha de
BENEDITO BERNARDO DA SILVA e de MARIA FERREIRA DA SIL-VA.
MAURICIO DOS SANTOS GOMES, estado
civil solteiro, profissão cabista de telefonias,
nascido em São Paulo (40º Subdistrito - Brasilândia), SP, no dia cinco de março de mil
novecentos e setenta e sete (05/03/1977),
residente e domiciliado na
Rodovia Vicinal Elisio de Paula Teixeira,
Sítio Santo Angelo, Santo Antonio, São Pedro, SP, filho de DEOMERCIL PEREIRA GOMES e de MARIA JOANITA VIEIRA DOS
SANTOS. ALESSANDRA DA SILVA SCOTTON, estado civil solteira, profissão do lar,

nascida em Piracicaba (3º Subdistrito), SP,
no dia treze de março de mil novecentos
e setenta e seis (13/03/1976), residente e
domiciliada na Rodovia Vicinal Elisio de Paula
Teixeira, Sítio Santo Angelo, Santo Antonio, São Pedro, SP, filha de MARIO JULIO
SCOTTON e de MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO DA SILVA.
EDIVALDO ZANZIM, estado civil solteiro,
profissão motorista, nascido em São Pedro, SP no dia vinte e dois de setembro de
mil novecentos e noventa e quatro (22/09/
1994), residente e domiciliado na Rua Jamil
Gomes Leite, 279, Bela São Pedro, São Pedro, SP, filho de ERIVALDO ZANZIM e de APARECIDA CARDOSO ZANZIM. BRUNA FERNANDES GOMES, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em São Pedro, SP
no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e dois (30/10/1992), residente e domiciliada na Rua Ariston Azevedo, 1260, Vila Estela,
São Pedro, SP, filha de EDSON FERNANDES
GOMES e de MIQUILINA LOPES RIBEIRO.
LACI DE FREITAS DA GAMA, estado civil
solteiro, profissão serviços gerais, nascido
em General Câmara, RS, no dia vinte e um
de janeiro de mil novecentos e setenta e
quatro (21/01/1974), residente e domiciliado na Rua Josepe Flare, 136, Jardim São
Dimas, São Pedro, SP, filho de OSVALDO
SOARES DA GAMA e de MARIA TEREZINHA DE FREITAS DA GAMA. SILVANA
SOARES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Inúbia Paulista, SP, no
dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (22/02/1968), residente e domiciliada na Rua Josepe Flare,
136, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de ALBERICO CAIRES SOARES e de
MARIA GONÇAL-VES SOARES.
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

A Tribuna de São Pedro
A11

Sexta-feira, 8 de abril de 2022

S AÚDE

Secretaria reforça ação
de combate à dengue
Equipe de Controle de Endemias iniciou o trabalho de bloqueio nos
bairros São Dimas e Residencial São Francisco; aqui, algumas orientações
Daniella Oliveira

Por causa do registro do número de casos de dengue nos bairros São Dimas e Residencial São
Francisco, a Secretaria de Saúde de
São Pedro, por meio da equipe de
Controle de Endemias, iniciou na
sexta (01) uma ação de bloqueio.
Com apoio dos agentes comunitários de saúde de cada bairro, os
profissionais pretendem visitar
todas as residências e comércios para alertar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.
A ação foi reforçada após a
confirmação de 20 casos de dengue até o dia 5 de abril. "Esse trabalho de orientação, visitas nas
casas e eliminação dos focos já é
feito o ano todo. Porém, como não
tínhamos mais que um ou dois registros por mês, surgiu esse alerta
depois de registrarmos vários
casos somente neste trimestre;
sendo a maioria nesses dois
bairros", contou a secretária de
Saúde, Carolina Figueiredo. Em
2021, foram 12 registros positivos para dengue e 75 negativos.
Após uma reunião para apontar as ruas onde moram as pessoas que tiveram resultado positivo
para a dengue, a equipe de Endemias se juntou aos agentes de saúde do bairro São Dimas e iniciou as visitas. "Esse apoio da
equipe de saúde é fundamental,
porque os agentes já conhecem
os moradores e facilita bastante nossa entrada nas residências", disse Danielle Daumorie,
responsável pelo setor administrativo do Controle de Endemias.
De acordo com Rodrigo de
Souza, responsável pela equipe, o
bloqueio é feito em até quatro quadras de todo perímetro da casa
onde há caso de dengue. "Temos
que agir rápido com essa ação mecânica, ou seja, a de visitar e eliminar os focos do mosquito com o
inseticida correto", contou, ao ressaltar que a nebulização só é recomendada quando os casos atingem
pelo menos 5% da população. "É
importante ressaltar que a nebulização não mata a larva, e sim mata
o mosquito que está doente".
Apesar de tomar todos os cuidados, manter a casa limpa e sem
água parada, a dona de casa Maria Neuza dos Santos e a filha Maria Vitória Rodrigues tiveram a
doença. "Estava com muitas dores no corpo", contou Maria
Neuza. A filha, de 14 anos, ainda está em casa se recuperando. "Semana passada comecei a
ter dores nas costas, muita fraqueza e febre. Fiz o exame e deu
positivo", relatou a estudante.
ORIENTAÇÕES - Além de
visitas constantes em todos os bairros da cidade, a equipe de Controle
de Endemias também realiza o tra-

Agentes do Controle de Endemias e Comunitários de Saúde iniciaram o bloqueio no bairro São Dimas

Maria Neuza dos Santos e a filha Maria Vitória Rodrigues tiveram dengue

balho de orientação e eliminação de
focos do mosquito em pontos estratégicos, como borracharias, floriculturas, locais com material reciclável e de ferro velho. Segundo
os agentes, as ações contra a dengue não param nunca, pois o principal objetivo é trabalhar com a prevenção. "Apesar de todo esforço da
nossa equipe, é fundamental que a
população nos ajude e faça sua parte, mantendo sua casa e seu terreno limpo, evitando o acúmulo de

água em qualquer tipo de recipiente", alertaram.
ORIENTAÇÕES - A Secretaria de Saúde dá algumas dicas
para combater o mosquito transmissor não apenas da dengue, mas
também da zika e chikungunya:
manter a caixa d'água sempre fechada e com tampa adequada;
limpar as calhas do telhado
para não permitir o acúmulo de
água; lavar com escova e sabão os
bebedouros de animais domésti-

cos e trocar a água diariamente;
eliminar os pratinhos de plantas
ou encher de areia fina até a
borda; não cultivar plantas
aquáticas; guardar latas e garrafas de cabeça para baixo;
guardar pneus sem água e em
locais cobertos; não jogar lixo em
terrenos baldios; acondicionar corretamente o lixo e manter a lixeira
fechada; manter ralos internos e
externos fechados ou jogar desinfetante frequentemente.

E DUC
AÇÃO A MBIENT
AL
DUCAÇÃO
MBIENTAL

Coordenadoria lança cartilhas
Com o intuito de promover a
educação ambiental, a Prefeitura
de São Pedro, por meio da Coordenadoria de Meio Ambiente, lança
neste mês duas cartilhas digitais e
interativas: Rota das Aves e Mapa
dos Resíduos. A primeira contém
informações sobre as aves que podem ser vistas na região do lago do
bairro Novo Horizonte. A outra trata da destinação final adequada
para os resíduos gerados pelos
moradores da cidade. As cartilhas
são coloridas e possuem conteúdos
extras com acesso via scanner de
QR Code. Quem tiver interesse pode
solicitar os materiais pelas mídias
sociais da coordenadoria.
Na cartilha Rota das Aves estão fotos e dados sobre 14 aves que
podem ser observadas nas proximidades do lago do Novo Horizonte. São elas: frango d'água-azul,
bem-te-vi, frango-d'água-comum,
tucano, garça-branca-grande, irerê, jaçanã, João-de-barro, lavadeira-mascarada, periquitão-maracanã, rolinha-roxa, martim-pescador-pequeno, sanhaço-cinzento e
tuim. Entre as informações disponíveis estão nome popular, nome
científico e características físicas e
comportamentais, com colaboração técnica de Antônio Marcos Zenaro. Além disso, há um QR Code
para cada ave, direcionando para

áudio com o canto delas. As fotografias que compõem a cartilha foram cedidas por observadores de
aves de diferentes regiões do Brasil.
A outra cartilha, do Mapa dos
Resíduos de São Pedro, tem imagens e textos explicativos e didáticos sobre resíduos domiciliares, divididos em orgânicos, recicláveis,
óleo e pneu; resíduos perigosos, que
abrangem pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e itens da saúde e
medicamentos; resíduos da construção civil, móveis e bens inservíveis e resíduos vegetais.
Também na cartilha do Mapa
dos Resíduos estão QR Codes que
direcionam para um vídeo ensinando como fazer composteira, para os
cronogramas da coleta seletiva e do
Cata Cacareco e para lista com nomes de empresas que praticam a
logística reversa, além do mapa
com todos os endereços de lugares
para o destino correto dos diferentes tipos de resíduos.
"Essas cartilhas integram nosso planejamento de ações de educação ambiental, que é uma das
grandes frentes de trabalho da nossa coordenadoria. A educação é o
princípio de tudo e por isso fazemos questão de dar foco a ela, tanto com materiais gráficos quanto
com campanhas envolvendo a co-

munidade e visitas de estudantes
ao Centro de Educação Ambiental, que pretendemos inaugurar
neste mês, e aos nossos pontos de
apoio", comentou o coordenador
municipal de Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro.
ACESSO ÀS CARTILHAS
– As cartilhas podem ser acessadas nos links: https://
drive.google.com/file/d/
1629njo1ahIqiySPmp_FVy8wk_95C9hQG/
view https://drive.google.com/file/
d/1TauQARpEvyuQbayqbgO_8UcYzn6cFWQb/view
EM BREVE - Como forma
de colocar em prática a Rota das
Aves, a Coordenadoria de Meio
Ambiente pretende realizar, em

breve, um passeio de observação de
aves (birdwatching) na região do
lago do Novo Horizonte, incentivando a integração entre os munícipes e a cidade.
CENTRO DE EDUCAÇÃO Previsto para ser inaugurado neste mês no Parque Ecológico Ernesto Baltieri, o Centro de Educação
Ambiental de São Pedro terá jardim sensorial, pomar, viveiro de
mudas e horta. Com visitas guiadas gratuitas, para estudantes e
público em geral, o espaço abordará temas correlatos à preservação
do meio ambiente. No local haverá
audioguia - gravação acionada por
celular para permitir que o visitante se informe e percorra os espaços
individualmente.

L EGEVIDADE

Sempre é tempo
aborda o tema na
Rádio 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 Rádio Comunidade São Pedro
0106,3 FM. A estreia aconteceu dia
25 de março e traz à tona a Longevidade.
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 ou envelhecimento saudável
ou ainda envelhecimento ativo,
como alguns especialistas denominam, 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 com-

Com o nome Sempre
é tempo, o programa
aborda a questão da
longevidade; próximo programa acontece nesta sexta, das
11 às 12 horas.
prometam 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 informações", 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 nesta sexta (8), das 11 às 12 horas.
SERVIÇO
Programa: Sempre é Tempo.
Desperte para Viver Mais e Melhor
Roteiro e apresentação: Pedro Aguiar
Emissora: Rádio Comunidade
de São Pedro, FM 106,3 (acesso
pelo site https://radiocomunidadefm106.com.br/
Dias, horário e frequencia:
Sextas-feiras, das 11h às 12h;
quinzenal. Rádio Comunidade 019 3481-4001. Pedro Aguiar 011 99647-1850 (whatsapp) /
email: pedro.aguiar@placeestrategica.com.br
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Segunda etapa da Copa Interior
neste domingo, em São Pedro
A segunda etapa da Copa Interior de Triathlon, uma das principais competições de triathlon do
interior de São Paulo, será neste
domingo (10), em São Pedro. As
competições acontecem no Parque
Maria Angélica e imediações com a
participação de 300 atletas. A organização é da Chelso Sports, com
apoio da Prefeitura de São Pedro,
por meio da Coordenadoria de Esportes e Lazer.
A Copa é homologada e válida
pela Federação Paulista de Triathlon e tem nove modalidades: Triathlon Fitness (375m de natação +
5km de bike + 2km de corrida);
Triathlon Sprint (750m de natação
+ 20km de bike + 5km de corrida),
Triathlon olímpico (1.500m de natação + 40km de bike + 10km de
corrida);, Duathlon Fitness (1km
de corrida + 5km de bike + 2km de
corrida); Duathlon Sprint (2,5km
de corrida + 20km de bike + 5km
de corrida -por questões logísticas
a distância teve sua ordem alterada); Duathlon Olímpico (5km de
corrida + 40km de bike + 10km de

corrida), Aquathlon Fitness (375m
de natação + 2km de corrida);
Aquathlon Sprint (750m de natação + 5km de corrida) e Aquatlhon
olímpico (1.500m de natação +
10km de corrida).
Para participar das competições que deixaram de ser realizadas em 2020 e 2021 por conta da
pandemia, é preciso ter um bom
preparo físico, já que o atleta participa de três modalidades de forma
ininterrupta. Em 2022, há seis etapas programadas até dezembro.
TRÂNSITO - Para garantir a
segurança de moradores e atletas,
algumas ruas no entorno do Parque Maria Angélica, na avenida
Imigrantes e na avenida São João
serão interditadas entre as 6 e às
13h de domingo. A Coordenadoria
de Esportes e Lazer e o Departamento de Trânsito pedem a compreensão e contam com apoio de
todos. O público pode acompanhar
o evento domingo a partir das 7h,
com início das competições no Parque Maria Angélica. Outras informações em copadointerior.com.br
Divulgação
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Lançamento
de aplicativo de
turismo reúne
empresários,
comerciantes e
políticos no Centro
de Convenções
Mais de 200 empreendimentos da cidade já
foram cadastrados do App Destinos Inteligentes
Empresários, comerciantes e
autoridades políticas de São
Pedro participaram nesta quarta-feira (6), no Centro de Convenções, do lançamento oficial
do App Destinos Inteligentes.
Recebidos pelo prefeito Thiago
Silvia e pela secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, os convidados conheceram detalhes do
aplicativo gratuito que reúne diver-

sas informações, como endereço,
telefone, horário de funcionamento e fotos dos atrativos turísticos e
comerciais da Estância. O app gratuito está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android e
pode ser baixado por meio dos aplicativos App Store e Play Store. Para
saber mais é só acessar o
www.destinosinteligentes.tur.br/
saopedro.

Daniella Oliveira
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São Pedro oferece vários roteiros
para os feriados de Páscoa e Tiradentes
Ao pé da serra, com muita natureza e boa gastronomia e programação cultural, possibilita ao turista a experiência de uma cidadezinha do interior

Ar puro, belas paisagens, boa
gastronomia e uma extensa programação com música, teatro e oficina para crianças, em parques e praças, recebem os visitantes de São
Pedro nos feriados da Páscoa e Tiradentes. Com a tranquilidade e o
charme do interior, emoldurados
pela Serra do Itaqueri, a Estância
oferece variadas opções de lazer,
passeios e bons momentos com
amigos e família. Com uma novidade: o lançamento de um app que
reúne informações turísticas como
meios de hospedagem, empreendimentos gastronômicos, atrativos e
passeios, agências e eventos, além
de mapa de navegação para o visitante não perder nenhuma opção.
Em ambos os feriados, as praças e os parques, além das Feiras
de Artesanato e do Produtor, receberão shows musicais e oficinas
culturais. As apresentações ocorrerão em diversos horários, incluindo atrações especiais à noite. Para conferir a programação
completa, basta acessar as redes sociais da Prefeitura.
No feriado da Páscoa, haverá
apresentações de teatro de rua e as
crianças poderão se divertir com a
Oficina de Biscoito da Páscoa, no
sábado (16) de manhã, na Feira de
Artesanato. A turminha vai produzir e decorar biscoitos comestíveis em formato de coelhinhos.
Paixão de Cristo - Além da
programação musical do feriado da
Páscoa, um grupo de teatro, composto por artistas da cidade e da
região, fará a encenação "Em busca da Paixão". A encenação ocorre
na Sexta-feira Santa (15), a noite,
na Praça Matriz, e na praça da Igre-

ja São José, no sábado, à tarde. A
cidade contará, ainda, com uma
programação religiosa que inclui
celebrações e procissões a partir de
quinta (14).
TIRADENTES - A programação especial continua no feriado de Tiradentes, de quinta, dia 21,
até domingo (24). Os shows musicais e as oficinas culturais passam
pelos mais diversos estilos, como
samba - pop rock - sertanejo e MPB,
e vão animar praças e parques.
PASSEIOS E LAZER - Com
várias opções de hospedagem, incluindo hotéis fazenda, a Estância
de São Pedro é um tradicional roteiro turístico no qual a tranquilidade de cidade do interior é um
dos principais atrativos. Passeios ao
ar livre com belas paisagens naturais,
que podem ser contempladas do alto
da serra, cachoeiras, praças e parques com diferentes atrativos completam um roteiro para inscrever
os feriados da Páscoa e Tiradentes
naquelas memórias de felicidade e
bons momentos.
VISTA DA SERRA - Um
dos pontos de contemplação no alto
da serra é o Parque Aureliano Esteves, mais conhecido como Parque do Cristo, por ter uma enorme
réplica do Cristo Redentor. Dali
avista-se um amplo horizonte que
em dias claros permite enxergar até
mesmo cidades vizinhas. Mas, tem
ainda os parques Marcelo Golinelli
e de Voo Livre Celso Gonçalves da
Fonseca todos com seus atrativos
em meio ao verde, paisagens naturais e ar puro. Já, no centro, os Parques Maria Angélica Manfrinato e
Ernesto Baltieri oferecem pista para
caminhada e academia para exer-

cícios físicos, pedalinho, quiosques,
lago e fonte de água mineral, além
de parquinho infantil. e a loja de
artesanato local, para o turista levar uma lembrança da cidade.
GASTRONOMIA - São muitas as opções gastronômicas em São
Pedro. Mas, uma das boas indicações, é a comida típica do interior,
com fogão a lenha e receitas caprichadas de pratos tradicionais da
culinária caipira. E, para acompanhar, que tal uma cerveja ou cachaça artesanal, produzidas na cidade? Fica a dica.
A sobremesa típica da Estância, que não pode faltar após a refeição ou naquele petisco da tarde,
é o doce de jaracatiá, uma fruta da
Mata Atlântica parecida com mamão. A fruta é nutritiva, com cálcio, fósforo e ferro, mas, sobretudo, muito saborosa servida como
doce em calda.
APP SÃO PEDRO - Para
facilitar a visita dos turistas, a Prefeitura lança sua página no app
"Destinos Inteligentes". O aplicativo reúne todas as informações turísticas da estância, os horários de
funcionamento e telefones dos atrativos, e um mapa que permite a
navegação até o local desejado. Disponível nas lojas online de aplicativos, o app pode ser baixado de graça nas versões para Androide e iOS.
"O app proporciona um deslocamento fácil e seguro para o turista e, para nós gestores, permite
reunir dados estatísticos sobre os
locais mais visitados e, assim,
aprimorar os serviços que oferecemos", diz a secretária de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Clarissa Campos Quiararia.
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RECONHECIMENTO

Câmara de São Pedro homenageia José Pollo
Pedro Aguiar oferece texto ao homenageado; a iniciativa foi da vereadora Ondina Daniel e aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de São Pedro
Na 5ª Sessão Ordinária
deste ano, realizada na última
segunda-feira (04), a Câmara
Municipal de São Pedro entregou ao são-pedrense José Pollo
Moção de Aplausos e Congratulações pelos relevantes serviços
prestados à comunidade. A
homenagem, de autoria da
vereadora Ondina Daniel, foi
aprovada por unanimidade
por todos os vereadores da
Casa de Leis. A o s a b e r dessa iniciativa e após descobrir
em conversa com o José Pollo que ele teria aprendido o
"ofício de mecânico" com meu
querido avô, Oswaldo Ghirotti, a quem ele rendeu grandes e l o g i o s e a o q u a l é
agradecido por ter alavancado a t r a j e t ó r i a p r o f i s s i o n a l d e l e , resolvi oferecer
a ele o texto abaixo. É pouco para quem tanto fez e
continua fazendo pela
nossa terra, m a s , a c r e d i te, é de coração!

Com a família, José Pollo na Câmara
Fábio Vitti

José Pollo e Pedro Aguiar, que fez um texto especial em sua
homenagem (nesta página)

José Pollo recebe a homenagem da vereadora Ondina Daniel (à direita)

E agora, José?
Pedro Aguiar
Na fotografia a que tive acesso, a alegria estampada no sorriso
franco com o ofício da Câmara
Municipal de São Pedro em mãos,
trouxe-me a inspiração para que eu
escrevesse estas palavras, breves
para descrever uma longa e transformadora trajetória de vida.
O sorriso denota um misto de
prévio reconhecimento e de surpresa pela homenagem a ser recebida.
Chego a imaginar até que, no espírito doce e na personalidade humilde que embalam a sua trajetória, ele internamente tenha se perguntado: "Por que eu?"
E, refutando qualquer dúvida
que porventura tenha passado pela
sua cabeça naquele momento, posso afirmar: "Porque você é merecedor, José!"
Não vou aqui detalhar o seu
caminho de evolução e que plenamente justificou essa honrosa Moção de Aplausos e Congratulações.
Todavia, sem qualquer pretensão,
gostaria de colocar uma outra luz
sobre esse caminho, se é que ele já
não fora claro e transparente pelo
ser iluminado que o trilhou.
E farei isso algumas vezes na
contra mão da cronologia, outras
em ambos os sentidos. Porque, neste momento, entendo que pouco
importa a ordem natural dos fatos. Importa sim o fato de que ele,
José, acumulou um cabedal de experiências em sua vida e que compõem um caldo vívido de bons
exemplos para as nossas vidas. Um
legado para todas as idades.
Mesmo porque, saberia alguma pessoa hoje atendida em
sua loja que o especialista no
serviço de chaveiro atrás do
balcão já teria aberto inúmeras
portas rumo ao futuro, para ele
mesmo e para um sem-número
de pessoas, em sua vida?
Ou ainda que as máquinas
de costura antigas que ele hoje
conserta poderiam ter cerzido
roupas de pessoas menos favorecidas e de trabalhadores tão
honrados quanto ele nos diversos
empregos pelos quais responsavelmente passou, inclusive quando
iniciou na vida profissional, com
nove anos, numa alfaiataria em
Santa Maria da Serra?
Saberia ela que, antes disso,
precocemente, já teria ajudado seus
pais na dura lida nas colheitas de
café na Fazenda Serreta, no então
distrito de Santa Maria da Serra, à
época pertencente a São Pedro?
A verdade é que José tem muita história para contar. Alguém se
lembra ou ouviu dizer ou ao menos viu fotos dos memoráveis automóveis da franco-italiana SIMCA e seus modelos Chambord, Re-

gente e Esplanada construídos no
Brasil na década de 60? Ou ainda
da famosa Willys Overland americana, e os modelos concorrentes à
época com a SIMCA, como o sedan
Aero-Willys, entre os quais o presidenciável Itamaraty, os Jeep Willys e a perua Rural Willys?
Pois bem, em todas essas fábricas, além da Volkswagen, José
trabalhou por mais de 12 anos exercendo funções de liderança. Ele
guarda com carinho e orgulho uma
medalha comemorativa entregue
aos seus líderes pela Volkswagen
quando a empresa atingiu, em
1971, a marca de 1 milhão de veículos produzidos no Brasil.
E como chegou a liderar setores e equipes nessas multinacionais? Após ter feito o grau primário em escola pública em Santa
Maria da Serra, com muito esforço
e determinação, e paralelamente ao
seu intenso trabalho diário, José
cursou o ginasial e especializou-se
tecnicamente em escolas do ABC
paulista na sua área de maior interesse, a engenharia mecânica.
Mecânica que sempre foi a paixão de José, desde os primórdios
de sua atividade profissional, de
início na oficina mecânica de veículos do Sr. Oswaldo Ghirotti (meu
saudoso avô) para aprender o ofício - como se dizia na época -, passando depois a trabalhar como ferreiro para a família Bragagnolo.
A tendência ao empreendedorismo, contudo, falou mais alto e
levou-o a montar o próprio negócio, uma oficina mecânica de automóveis em Charqueada, e outra,
posteriormente, em Ártemis, possibilitando-lhe disseminar entre
outros aprendizes o conhecimento
adquirido com o Sr. Oswaldo Ghirotti. Tais experiências formaram
a base sólida para a conquista de
empregos nas multinacionais mencionadas.
A mesma veia empreendedora o fez abandonar as montadoras, até mesmo recusar um convite
para trabalhar na África do Sul, e
retornar à sua querida São Pedro.
Aqui, montou um supermercado e
após uma loja de material de construção. Além do empreendedorismo, outro forte atributo de sua personalidade o levou a ser convidado para outras atividades: o espírito de liderança.
Assim, coordenou o setor de
obras da Prefeitura, oportunidade
em que foram construídos os bairros Horto Florestal e a chamada
Terra Prometida. Também assumiu funções de presidência do conselho e da diretoria da ADRS - Associação Desportiva e Recreativa
São-pedrense, e foi membro da diretoria na Rádio Comunidade já em
sua fundação. Promoveu regional-

mente o Campeonato de Truco de
São Pedro. E com que orgulho conta essa passagem por ter colocado
nossa São Pedro no cenário paulista e nacional da categoria em nível
associativo. Não à toa, muitos sãopedrenses hoje trucam aos gritos e
altas risadas, diariamente, em
muitos recantos, especialmente na
Praça Santa Cruz.
Com esse perfil, naturalmente foi chamado a participar
da política partidária, tendo
presidido o diretório do PMDB
local por dez anos.
Servir ao próximo, despretensiosamente, é tarefa de poucos. Um
dia, José sonhou que sua missão
terrena era trabalhar pelo social,
ajudar os menos favorecidos, dividir espiritualmente suas experiências e aptidões e sua iluminada sabedoria para apontar caminhos,
corrigir desvios e formar valores
de muitas crianças e jovens.
O sonho se torna realidade
e ele funda o Grupo Fraterno
Benção das Flores. Ainda hoje,
com o apoio de um grupo de
voluntários, ele dá vazão aos
seus conhecimentos por meio de
palestras, encontros, atividades
sócio-culturais e de contribuição religiosa a centenas de pessoas, especialmente as mais jovens, com o fim precípuo de servir. Como uma estratégia complementar para compartilhar
experiências e ensinamentos espirituais e cristãos, tornou-se
escritor. Tem três livros editados e distribuídos sobre os temas de estudo e um quarto, de
conteúdo similar, está no forno
para edição.
E aí eu pergunto: "E agora,
José? Ainda duvida do mérito de
sua homenagem?"
A você, José Pollo, neste momento, resta somente agradecer à
Câmara Municipal, na pessoa da
vereadora Ondina Daniel pela indicação desta Moção de Aplausos
e Congratulações, e aos vereadores
pela unanimidade na aprovação do
pleito.
A você, José Pollo, o nosso
muito obrigado pelo muito que fez
em servir as pessoas desta nossa
São Pedro.
E aí, finalmente, eu torno a
perguntar: "E agora, José?". Essa
eu mesmo respondo: "Siga sua iluminada trajetória, do mesmo jeito,
agindo da mesma forma, por muitos anos. Que Deus o abençoe e proteja, hoje e sempre. São Pedro precisa muito de gente como você.
Muito obrigado."
Pedro Aguiar, profissional de relações públicas,
jornalista e consultor em
marketing e comunicação

José Pollo discursa em agradecimento
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EMENDA

Prefeito de Águas omitiu pedido da deputada
Bebel que garantiu R$ 200 mil à área da saúde
Mais um tipo de governar do prefeito João Victor Barboza: o prejuízo acaba sempre para os cidadãos de Águas de São Pedro

Atendendo a uma solicitação
da deputada estadual Professora
Bebel (PT), o deputado estadual
Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), destinou R$ 200 mil
para a melhoria do sistema de saúde da cidade de Águas de São Pedro, mas o prefeito da cidade, João
Victor Barboza, acabou omitindo
esta informação ao divulgar os investimentos na área da saúde, em
matéria publicada na última edi-

ção. O recurso foi destinado através de emenda parlamentar e liberado através do Ministério da Saúde. "Fico imensamente agradecida
ao deputado Vicentinho, meu companheiro de partido, por atender a
mais este pedido do nosso mandato popular que tem trabalhado por
Águas de São Pedro e toda nossa
região, visando melhorar o atendimento à população que não tem
plano de saúde", diz Bebel.

Para o vereador Nelinho Noronha (PT), o prefeito João Victor
procura sempre omitir os recursos
obtidos pela deputada Bebel para
melhoria da qualidade de vida da
população de Águas de São Pedro,
dando um tratamento diferente
quando se trata de outro parlamentar. "Essa é uma prática comum
do prefeito, uma verdadeira sacanagem, inclusive se tenta omitir
também na tramitação dos proces-

Os recursos obtidos pela deputada Bebel junto ao deputado Vicentinho foram para
melhoria na área da saúde

sos que são encaminhados à Câmara, mas enquanto estiver vereador vou continuar denunciando o
que vem ocorrendo e reafirmo que
a deputada Bebel e os deputados
do PT, com quem ela tem parceria,
continuarão trabalhando pelo bem
de Águas de São Pedro, mas a população precisa ficar sabendo desta molecagem do prefeito", destaca. O montante de recurso obtidos
pela deputada Bebel junto ao de-

putado Vicentinho representa
mais de 77% do total investidos
na aquisição de 87 novos equipamentos adquiridos pela Prefeitura visando ampliar o atendimento à população, do total de R$
245 mil aplicados na área da saúde de Águas de São Pedro. Entre os equipamentos adquiridos
estão raio-X odontológico, negatoscópio (painel de luz de LED
para leitura de exames de ima-

gem), seladora, cadeira, cadeira odontológica completa, fotopolimerizador de resina, nobreak
para computador, computador,
armário, impressora laser multifuncional, ar-condicionado, cadeira para coleta de sangue, braçadeira para injeção, bebedouro, cadeira de rodas pediátrica, televisor,
cadeira de rodas para obeso, bisturi elétrico, tablet, mesa de exames e
concentrador de oxigênio.

O deputado Vicentinho que destinou recursos a Águas de São Pedro atendendo
solicitação da deputada Bebel

V IAÇÃO I TAQUERI
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Prefeito se reúne com
representantes de
empresa de transporte

Prefeitura de Águas articula Charqueada recebe
veículo doado pela Polícia
parceria para destinação
corretadepilhaseeletrônicos Rodoviária Federal

O prefeito de Águas de São
Pedro, João Victor Barboza (Cidadania), se reuniu nesta segunda-feira (4) com representantes da Viação Itaqueri, prestadora de serviços na estância.
A empresa faz o transporte para
as cidades vizinhas de São Pedro e Piracicaba.
O encontrou, que aconteceu
no gabinete do chefe do Executivo águapedrense, serviu para
debater melhorias nos serviços
prestados e também para tratar
sobre o custo do transporte.
João Victor deixou claro que

A Prefeitura de Águas de
São Pedro está firmando uma
parceria com a empresa Ecotronic Ambiental para a destinação correta de aparelhos eletrônicos usados e também de pilhas. A previsão é que o espaço seja
aberto à população em breve.
Um ponto de destinação
correta dos materiais descartados deve ser montado na Garagem Municipal. Alguns detalhes
foram acertados em reunião
nesta terça-feira (5) com o prefeito João Victor Barboza, o vereador Valter Ferreira e os

quer garantir qualidade e acesso de maneira fácil aos usuários do sistema público e privado
de transporte de passageiros.
"A reunião serviu para
alinharmos alguns ajustes e
também para ficar por dentro de todas as iniciativas
que a empresa está tomando
para melhorar o transporte
dos nossos passageiros. Temos sempre de estar cobrando, em cima para que a qualidade seja mantida e os beneficiários sejam os próprios
usuários", disse João Victor.
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membros da empresa, Danilo
Hellmeister (gerente-geral da
Uspesp) e Júlio César (diretor
da Ecotronic).
"Agora vamos formalizar esta
parceria e, em breve, Águas de São
Pedro vai ter um local próprio para
a destinação destes materiais que,
se descartados de forma indevida,
prejudicam e muito o meio ambiente", disse o prefeito.
A parceria vai obedecer várias premissas, entre elas laudos,
normas e estudos de compensação. A empresa também vai fazer
panfletagem sobre a iniciativa.

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura de Charqueada recebeu
um veículo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A doação é
fruto de uma parceria do Executivo com a PRF, amparada pelo sistema REUSE do governo federal.
O REUSE permite que as prefeituras solicitem bens que se encontram ociosos em outras unidades da federação. Agora, o veículo
será submetido a uma revisão periódica e será realizada a troca dos
adesivos de identificação. Posteriormente, ele será entregue à Guarda Civil Municipal (GCM) para re-

forçar o patrulhamento da cidade.
O chefe do Executivo, Rodrigo
Arruda (DEM), disse que Charqueada vem progressivamente renovando a frota municipal sem gastar muito. "Dessa forma, melhoramos o atendimento aos cidadãos",
lembrou. Para receber o veículo, o
município contou com a atuação
do comandante da GCM, Valdir
Cândido, a assessoria de Convênios Laraíne Franco, o assessor de
Turismo Gabriel Campos, o coordenador de Transporte e Oficina,
Cristiano Ercolin e o técnico em Segurança, Joaquim Felipette.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Prefeito João Victor Barboza falou sobre melhorias nos serviços
de transporte com representantes da Viação Itaqueri

O assunto foi tratado diretamente como prefeito João
Victor Barboza

Veículo será entregue à Guarda Civil Municipal para
reforçar o patrulhamento

