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Prefeito Thiago
apresenta
projetos aos
vereadores

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Reunião foi no gabinete do prefeito Thiago Silva

Participaram da reunião os vereadores
Du Sorocaba, Alessandra Pisco,
Dudu, Adriano Vitor, Branco, Cleuza
Barros, Luciano Mazzonetto, Elias
Candeias, Índio e Toninho da Sorveteria

O prefeito Thiago Silva reu-
niu os vereadores para apresen-
tar detalhes do projeto do novo
estatuto da Guarda Civil Muni-
cipal. A proposta será encami-
nhada em breve ao Legislativo
e traz importantes mudanças
para o setor da segurança pú-
blica e carreira dos GCMs. En-
tre os pontos do documento,
destacam-se a permissão para
criação da ROMU – Ronda Os-
tensiva Municipal, grupamento
que tem como foco patrulha-
mento preventivo e planejado,
além de proteção dos espaços
públicos,  do Patrulhamento
Ambiental; criação das funções
de corregedor e ouvidor na GCM,

regulamentação de questões liga-
das ao armamento dos guardas-
civis. “São mudanças que vão ga-
rantir reforço importante para a se-
gurança pública em nosso municí-
pio”, disse o prefeito.

REFORMA — Outra pauta
da reunião foi a reforma da UBS
São Dimas, que também será inici-
ada em breve pelo município. Par-
ticiparam da reunião os vereado-
res Du Sorocaba, Alessandra Pis-
co, Dudu, Adriano Vitor, Bran-
co, Cleuza Barros, Luciano Ma-
zzonetto, Elias Candeias, Índio
e Toninho da Sorveteria, além
do secretário de Governo Clau-
dinei Arruda e do comandante
da Guarda Civil, Luciano Luna.

Prefeitura com
inscrições para seleção

A Prefeitura de São Pedro está
com inscrições abertas para o pro-
cesso seletivo com objetivo de pre-
encher 51 vagas para as funções de
agente comunitário de saúde (em
diversos bairros), cozinheiro, fiscal
municipal, fonoaudiólogo, opera-
dor de máquinas, professor de
educação infantil, professor de en-
sino fundamental  nas discipli-
nas Ciências, Educação Física,
Geografia, Língua Inglesa e Lín-
gua Portuguesa e serviços ge-

rais.  As inscrições  serão realiza-
das exclusivamente pela internet,
no endereço eletrônico https://
p o r t a l . s o l u c a o s e r v i c o s
publicos.com.br/  até o dia 20 de
abril. No mesmo endereço, o edi-
tal completo da seleção pode ser
consultado. A taxa de inscrição
custa R$ 30 para os cargos que
exigem ensino superior e R$ 20
para os demais. A previsão é
para que a prova objetiva acon-
teça no dia 8 de maio.

SUCESSO — Segunda etapa Copa Interior, equipe São Pedro: sete vezes em primeiro lugar. A9

ENCONTRO - A Professora Sheila Fernandes, que coordenou o encontro, entre os deputados Vicentinho e Professora Bebel, domingo (10). A4
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Somos necessitados de várias necessidades
Aldo Nunes

Nossa vida é repleta de
necessidades que nos apre-
sentam como momentos
extraordinários. Contudo,
entre esses momentos, há
os momentos cotidianos
que não nos parecem im-
portantes e por isso deixa-
mos de lado. Leio na Revista So-
phia (Ciência, Religião, Filosofia,
ano 19, nº 95) especial artigo de
Edson Gusella Junior (Lógica e es-
piritualidade), membro da Socieda-
de Teosófica, engenheiro de teleco-
municações, mestre em engenha-
ria e psicanalista, da qual faço par-
te, esta especial mensagem: "Para
ter uma percepção direta de si, a
pessoa deve suspender o envolvi-
mento com o pensamento, pois, se
busca o despertar, não precisa de
passado nem futuro, memórias ou
imaginação; deve permanecer va-
zia". Nesse mesmo artigo ele cita
Santo Agostinho, dizendo "Atrevo-
me a declarar que, se nada sobreviesse,
não haveria tempo futuro, e se agora
nada houvesse, não existiria o tem-
po passado. De que modo existem
aqueles dois tempos - o passado e o
futuro ?, se o passado já não existe
e o futuro ainda não veio"?

Eu, particularmente como te-
nho feito em meus artigos, tento
mostrar que o caminho do meio é o
mais indicado e acrescento: "A Ce-
sar o que é de Cesar e a Deus, o que é

Assassina e traiçoeira
José Renato Nalini

Instrumento que é fa-
bricado para matar, para
acabar com a vida, a razão
de tudo o mais, mereceria
desaparecer da face da Ter-
ra. Armas são, além de as-
sassinas, traiçoeiras. Quan-
tos relatos de "acidentes" fatais se-
rão necessários para que a huma-
nidade se conscientize de que ar-
mamento é nefasto e precisa ser
banido da civilização?

Alec Baldwin matou, sem que-
rer, a jovem Halyna Hutchins,
diretora de fotografia que tra-
balhava com ele. Não adianta se
sentir "destroçado". A verdade
é que Halyna morreu. Não volta-
rá nunca mais.

O que explicará, num país que
mata tantos jovens e tantas crian-
ças, que tenha ressurgido o apelo
ao armamento, sinal sintomáti-
co de um primitivismo tosco, a
merecer repúdio de uma cons-
ciência civilizada?

Só pode ser doença, a do fana-
tismo empedernido, cego à verda-
de, teimoso a proclamar imbecili-
dades como se fossem o suprassu-
mo da sabedoria, tais como terra-
planismo, horror à ciência, sobre-
tudo à vacina, os nutrientes que
fazem crescer a intolerância, o ódio
e toda espécie de violência.

Leio com prazer o livro "Car-
los Gracie - o criador de uma di-
nastia" de Reila Gracie, publicado
pela Record e encontro sinais de
que o Brasil já esteve melhor do que
em 2021. Carlos Gracie escreveu um
único livro, "Introdução ao jiu-jit-
su", pela editora Pongetti, com pre-
fácio de Henrique Pongetti, o dono
da editora. Nesse prefácio, o editor
menciona "os olhos azuis de poe-
ta", a "calma de jogador de xadrez"
e a "máscara de contemplador" de
Carlos Gracie, que "vive em obedi-
ência aos ditames da natureza: não
bebe, não fuma, segue uma escla-
recida norma alimentar". Sua úni-
ca arma é o jiu-jitsu, estratégia de
defesa limpa, instrumento para
obtenção de saúde física e moral.

O fundador da dinastia dos
Gracie é muito explícito em suas
intenções: "Nunca tivemos em mira
acirrar ânimos, provocar rixas, ex-
citar temperamentos e adestrar
corpos humanos para finalidades
que reduziriam os nossos discípu-
los a lamentáveis êmulos de galos
de briga (...) Jamais o saneamento
mental deixou de constituir escopo
relevante em nossa escola (...) Ape-
sar de todas as vantagens que ine-
gavelmente o jiu-jitsu proporciona,
lamentavelmente se verifica que,
por ignorarem em que consiste ver-
dadeiramente essa arte, os que mais
dela necessitam são os que se mos-
tram refratários a estudar e prati-
car os seus ensinamentos, tão úteis
e necessários a fracos e fortes (...)
e, sobretudo, aos de temperamen-
to belicoso, os quais, frequente-
mente, por falta de uma educa-
ção conveniente, recorrem a
processos intempestivos, perigo-
sos e tantas vezes nocivos".

Isso foi escrito em 1948 e é ine-
gável reconhecer que, desde então,
nesse campo - como em tantos ou-
tros - o Brasil regrediu.  É incrível
que a pregação armamentista uti-
liza o medo como argumento. É de

de Deus". Cada um de nós
temos nossa necessidade
prioritária, porém, não seja-
mos injustos pleiteando só
para nós o que nos satis-
faz e nos esquecendo
dos demais. Há muitas
necessidades que po-
dem ser muito mais pri-
oritárias que as nossas.

Nesta sexta-feira, 15, os católi-
cos comemoram a "Paixão de Cris-
to" e no domingo, 17, a Páscoa. Lem-
bro que a Páscoa é comemorada no
primeiro domingo do outono aqui
no hemisfério sul e primavera no
hemisfério norte. Nela se comemo-
ra a ressurreição de Cristo. Como
sempre digo: "Tudo tem a ver com
a natureza", especialmente a Lua, a
qual fornece muitos conhecimentos
para o homem do campo no plantio
e cultivo da sua lavoura; na pesca
para os pescadores de água doce;
no mar para os pescadores que de-
pendem de suas marés...

Ressurreição é o substantivo
feminino que pode ser entendido
como: ação de ressurgir ou ressus-
citar; vida nova; fazer ressurgir;
chamar de novo à vida; viver de
novo. Portanto, algo que tem ampla
relação com vida nos sentidos de
corpo e alma: a primeira (corpo) o
nosso corpo palpável e, segunda
(alma) que não pode ser palpável e
depende mais da nossa mente, da
nossa consciência, da nossa vonta-
de de desenvolvemos e passarmos

para um mundo melhor. A escada
sempre deve ser galgada degrau
por degrau. Somente assim é que
podemos sentir a firmeza da nossa
base terrena para alcançarmos o
céu que nos circunda neste planeta
Terra; um outro degrau da sequ-
ência da nossa vida em forma eté-
rea nos será apresentado, cuja du-
ração somente saberemos quando
lá alcançarmos se já estivermos bem
evoluídos e possamos nele perma-
necer. Senão ficaremos estaciona-
dos a espera de uma tomada de
decisão e ação, porque ainda te-
remos de cumprir degraus ter-
renos que pulamos, desconhe-
cendo o quanto é o necessário
para que o nosso eu não mais
dependa de corpo físico e não
definirmos os requisitos neces-
sários para tal ou seja, nossa meta

evolutiva. Um aluno reprovado que
não mais se interessa pela escada da
vida. Vai ter que carregá-la nas costas
para cumprimento de uma nova
jornada de aprendizado.

Esse domingo, portanto, é
muito especial para a comunidade
cristã. A tradição manda que a co-
memore condignamente, especial-
mente em família reunida, amigos
e parentes e eu desejo a todos, sem
limites: "Feliz Pascoa".

A necessidade que impera no
presente momento é a de total falta
de: união fraternal; amor ao pró-
ximo; bom senso; ação conjunta;
atenção rápida para com o clima;
contenção dos gastos desnecessá-
rios; produção da matéria prima ali-
mentar quantitativa necessária à ma-
nutenção da vida. Muito ainda está
por acontecer e precisamos planejar o
futuro para que o bem suplante o
mau, deixando os extremismos.
Quem tudo quer, nada tem.

Qualquer um que hoje nasce
já tem impresso na sua genética o
DNA do corpo, da religião, da na-
cionalidade, da sua liberdade, dos
valores das mais diversas culturas, a
beleza da vida que não pode ser defini-
do em palavras, mas sim no sentido de
que existe em torno de nós uma be-
leza onipresente que a tudo vigia.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de
rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com.
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João Ribeiro Junior

A filosofia esotérica
busca uma redescoberta
das hierarquias espirituais,
alinhadas "acima" de nós e,
intimamente ligada a isso,
uma descoberta das capa-
cidades divinas alinhadas
"dentro" de nós. Estes fo-
ram os segredos preservados e ali-
mentados por gênios tão diversos
como Platão, São Paulo, Leonardo
da Vinci, Shakespeare, Newton:

Se você puder pensar tão
profundamente à ponto de re-
descobrir a origem espiritual do
pensamento, se puder reconhe-
cer os pensamentos como seres
espirituais e vivos.

Se você puder desenvolver
um senso forte o bastante de
sua individualidade, de que ve-
nha a ter consciência de sua in-
teração com os Seres-pensamen-
to, que se entrelaçam em você,
e, no entanto, não ser sobrepu-
jado por esta realidade.

Se você puder recriar o antigo
senso de assombro e usá-lo como
uma ajuda para despertar a força
de vontade que dorme em seus re-
cessos, mais profundos e escuros.

Se o fogo do amor por sua fa-
mília e ao que estão necessitados
subir de seu coração e o levar as
lágrimas de compaixão.

Então você está trabalhando
nos Quatro Elementos: fogo, água,
ar, terra). Você começou o proces-
so de transformação. Não bastam,
portanto, as palavras secretas e os
rituais. Esta é a misteriosa "obra"
quádrupla também aludida por
São Paulo na Primeira Epístola aos
Coríntios, 13: "Porque agora vemos
por espelho em enigma" (como Pla-
tão, no " Mito da Caverna", disse-
ra das sombras). A pouco e pouco
conseguiremos ver a face divina,
que nos protege, mas para encon-
trar essa realidade espiritual, tere-
mos que permanecem na fé, na es-
perança e na caridade; dessas três,
porém a maior é a caridade. A in-
tuição é o intelecto transformado
que percebe os seres espirituais
como reais.  São Paulo chama isso
de fé. O assombro é um sentimento

transformado, que se tor-
nou consciente do funciona-
mento espiritual do cosmos,
mas não é sobrepujado por
ele. São Paulo chama isto de
esperança. A consciência é
a vontade transformada,
quando, pelo exercício do
pensamento e da imagina-
ção, da fé e da esperança,

começamos a transformar essa
parte de nós, inclusive a força de
vontade que vive por trás dos limi-
tes da consciência.

São Paulo chama isso de cari-
dade, ou amor. Ao aplicar fé à es-
perança e aplicando fé e esperança
ao amor, como seres humanos po-
demos, então, sermos transforma-
dos em humanos divinos. (Deus
nos fez a sua imagem e semelhan-
ça). Assim, o Escorpião é transfor-
mado em uma Águia. A Águia ope-
ra no Touro e este cria asas. O Tou-
ro alado (babilônico) opera no Leão
de modo que ele também cria asas.
E o final deste processo quádruplo
é que o Leão alado opera no Ho-
mem, de forma que ele é transfor-
mado em um ser divino. Este é o
grande mistério ensinado nos cen-
tros de Mistérios do mundo anti-
go, que se tornou o grande misté-
rio do cristianismo esotérico.

Os Quatro Elementos têm um
papel central na formação do uni-
verso físico. E trabalhamos neles, à
medida que se entrelaçam em nós, para
transformar não a nós mesmos, mas
todo o universo, até seus limites mais
externos. Se um indivíduo verte
lágrimas de compaixão, sua natureza
animal é transformada até certo pon-
to, mas o divino que ocupa e se mistu-
ra em todo o cosmo também é
transformado. As mudanças na
fisiologia humana se transformam
em sementes da transfiguração de
todo o universo material. Na Ca-
bala lemos que "um dia, não have-
rá um só átomo que não tenha sido
trabalhado pelo homem".

É por isso que acredito que o
mundo e a humanidade foram cri-
ados na seguinte ordem: primeiro
a parte mineral, depois a vegetal,
seguida pela parte animal, e por fim,
para coroar a criação, o elemento
distintamente humano. As partes

constituintes são nutridas uma
após a outra, cada uma delas cri-
ando as condições para o desen-
volvimento da fase seguinte. Nas
últimas fases do progresso da His-
tória, estas partes serão transfor-
madas de maneira inversa: huma-
na, animal, vegetal e, por fim, mi-
neral. No final dos tempos, até os
átomos de nossa natureza materi-
al serão transformados, como no
corpo físico de Jesus Cristo na
Transfiguração.

Segundo a Filosofia Esotérica,
a humanidade está  imersa na
matéria e que o endurecimento da
terra e de nossos crânios nos per-
mitiu desenvolver um senso do Eu
do " Eu mesmo", que se conscienti-
za por si mesmo e não por meio dos
outros) e assim o potencial de pen-
sar, desejar e amar livremente.
Mas, antes desta breve estada en-
tre os objetos físicos, nossa experi-
ência era composta de ideias. Os
objetos de nossa imaginação, que
segundo nossa concepção vem de
espíritos, anjos (talvez demônios),
metaforicamente falando, e deuses,
são reais para nós. Pois na maior
parte da história humana, mesmo
muito depois de a matéria ter sido
formada, o que vimos no olho da
mente (até poderíamos chamar de
"Terceiro Olho", a glândula pine-
al), ainda nos era mais real do que
os objetos materiais. A lição da His-
tória moderna é que a matéria está
sendo transformada, dispersa, de
forma que entraremos no reino da
imaginação em um futuro não
muito distante. Como disse São
João Crisóstimo: "...não apenas o
Sol será diferente, mas surgirá um
sol dentro de cada um de nós". E
tudo isso terá sido realizado pelo
poder do pensamento. O que signi-
fica que um indivíduo sentado so-
zinho em uma biblioteca, lendo ou
escrevendo, dando à luz uma ideia,
pode fazer mais do que um não ini-
ciado, mas computorizado ideolo-
gicamente para mudar o rumo da

História. E este é o grande objetivo
final da filosofia. Hermética

Num universo de mente-an-
tes-da-matéria, há mais, muito
mais do que todo pensamento ma-
terialista, pois há também magia.
Não é só o que fazemos ou dize-
mos, mas o que pensamos que afe-
ta todo o curso da História.

Já dizia Platão (e os neoplatô-
nicos): "Toda filosofia nasce com
assombro". Mas, a ciência moderna
com toda sua tecnologia está matando
o assombro, dizendo-nos que, agora,
com a computação (internet e compa-
nhia) sabemos tudo. Com isso está ma-
tando a Filosofia, estimulando-nos
a não fazer as grandes perguntas.
"Estas não têm significado, é me-
lhor deixar tudo como está".

Enfim, precisamos, urgente-
mente, de uma maneira que é qua-
se completamente contrária ao que
fomos levados a acreditar. É isto que a
Filosofia Esotérica faz.  Assim, se não
podemos ver toda sabedoria antiga, é
porque nos condicionamos a não fazê-
lo. Fomos e somos enfeitiçados pelo ma-
terialismo tecnológico. Cada mente in-
dividual é uma profusão de uma vasta
mente cósmica no mundo material, e
devemos usar a imaginação para al-
cançá-la e nos envolvermos com ela,
para não só compreende-la, mas,
também entende-la, além da ima-
ginação (e não com liturgias ou os
rituais) é a chave para abrir as por-
tas do mistério.

O filósofo esotérico é simples-
mente o homem (ou a mulher) de
espírito claro, que pensa com pro-
fundidade maior do que a maio-
ria. Apuram as ideias, quer a mai-
oria concorde com ele ou não. Por
isso, possui ele uma dignidade que
não pode ser usurpada por nin-
guém. Nenhuma lei positiva pode
lhe tirar o direito natural de ser
senhor de si mesmo e de seu desti-
no rumo ao desenvolvimento inte-
gral de suas qualidades naturais e
sobrenaturais, ou seja, a perfeição.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente de
Direito Constitucional, e Teo-
ria Geral do Estado e Ciên-
cia Política, de História,
doutor em Educação, mes-
tre em Filosofia. (UNICAMP)

medo dos "bandidos" que o
"homem honesto" deve se ar-
mar. Mas não é com armas
que se combate o medo. Gra-
cie já criticava a prática de
incutir medo nas crianças, es-
pécie de traumatismo moral,
principal motivo de uma vida
de fracassos que,: "forçando-

nos a uma fuga, nos leva à derro-
ta, quando uma simples expectati-
va serena nos conduziria à vitória.
(...) O medo - que em tantas ocasi-
ões nos põe estarrecidos - nada

mais é do que o estado nascido no
momento em que o homem duvida
de suas forças, de seu poder. Por-
tanto, quanto mais perfeita for a
consciência de nossas possibilida-
des e de nossos recursos, mais con-
fiantes enfrentaremos as situações.
Quando temos confiança em nós
mesmos e - sobretudo - quando esse
estado foi alcançado depois de com-
provarmos nossa experiência, mais
facilmente somos senhores de nós
mesmos. Com espírito superior e
positivo, sem peias convencionais
ou recalques deturpantes, a tole-
rância, a indulgência e a compla-
cência serão as faces do prisma cris-
talino através do qual o nosso dis-
cernimento será cada vez mais esclare-
cido pela luz da realidade. Dificilmente
voltaremos a ficar à mercê de circuns-
tâncias que antes faziam com que per-
dêssemos o sangue frio, que nos torna-
vam joguetes de impulsos insensatos,
nervosismos infundados, emotivida-
de doentia, angústia torturante e in-
continência verbal. Passando a res-
peitar cada vez mais os outros e a
nós mesmos pelo hábito da hones-
ta e justa apreciação, iremos subs-
tituindo pela moderação a violên-
cia e as atitudes selvagens".

Lição atualíssima, de quem
sempre foi contra o uso de ar-
mas: "...haverá quem, de boa-
fé, possa negar o grande núme-
ro de crimes que teriam sido
impossíveis se, no mau momen-
to, a mão executora não tivesse
ao seu alcance imediato a arma
maléfica? E quantas outras ve-
zes a vítima, se conhecesse as
defesas que o jiu-jitsu ensina,
não teria evitado a desgraça,
beneficiando a si mesma, ao des-
vairado atacante, às respectivas
famílias e à própria sociedade".

As mentes insanas que in-
suflam que "os homens de bem"
se armem, deveriam adotar o
jiu-jitsu para si e adotá-lo como
prática intensiva para que uma
parte cada vez mais irada de
uma sociedade em busca de um
rumo perdido, se convencesse
de que a arma é um mal em si.
Assassina e traiçoeira.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
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CAMINHO DO SOL
Por José Palma

Deusas
Hoje vamos falar um pouco

sobre estes seres antigamente ro-
tuladas como sexo frágil.

Apenas para uma reflexão,
vamos imaginar um homem grá-
vido e pior ainda, ao invés de ce-
sariana tivesse que se submeter a
um parto normal.

Ou se tivesse que carregar
uma barriga de oito meses em ple-
no verão de 30º e tantos graus.

E se lhe forem outorgadas
atribuições para cuidar do dia a
dia da casa, dos filhos, da roupa
e trabalhar fora.

Um pacote contendo muito
choro, fralda, xixi, coco, banho,
papinha, mamadeira, sem dúvi-
da sucumbiria de imediato neste
tsunami doméstico.

Não podemos esquecer os cui-
dados e atenção ao marido. A bordo
do seu bermudão; escarrapachado
no sofá, foleando o jornal enquan-
to aguarda o jantar.

Para ajoelharmo-nos diante
destas deusas e reverenciá-las por
todo o tempo, basta lembrar a cora-
gem de enfrentar a cada pouco os
incômodos de uma TPM, as dolori-
das cólicas e suas consequências.

Só sendo mulher para sentir
na pele a oscilação dos hormôni-
os, elas saem de fábrica equipa-
das com o kit multifunção e 1.001
utilidades.

Embalam o carrinho com os
pés enquanto falam ao celular,

mandam os filhos estudarem e
ajudam a fazer as lições de casa,
fazem o almoço, despacham com
os ministros e por aí afora

Mãe, esposa, namorada, em-
presária, médica, motorista de
ônibus, policial, jornalista, enfer-
meira, gerente, vendedora, secre-
taria, assessora, faxineira, juíza,
promotora, fiscal, engenheira,
taxista, dondoca, deputada, se-
nadora, prefeita ou presidenta.

Nas caminhadas como são
determinadas e resilientes.

Os muitos anos de convivên-
cia com peregrinos e peregrinas
me permite atestar a capacidade
de superação e amor incondicio-
nal destas valorosas.

São valentes pra caramba!
Sensíveis sabem apreciar e gos-

tar dos encantos da natureza, perce-
bem o aroma das flores, o balé das
nuvens e a presença do sagrado.

Superam as dores e o cansa-
ço com valentia e um sorriso no
peito.

Deus, obrigado por presen-
tear o universo com este univer-
so de seres maravilhosos.

Mulheres são sensíveis,
competentes e graciosas.

Vocês são maravilhosamen-
te fantásticas.

José Palma Idealizador do
Caminho do Sol E-mail:
palma@caminhodosolorg
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Equipe segue com ações de combate à dengue

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agentes do Controle de Endemias realizam vistorias em escolas, unidades de saúde e casas de veraneio; município registrou 43 casos positivos de dengue

Agentes realizaram vistoria em 41 imóveis de grande concentração de pessoas

As ações para combater o mos-
quito transmissor da dengue (Ae-
des aegypti) seguem diariamente
na cidade de São Pedro. Além de
visitas quinzenais em pontos estra-
tégicos, como borracharias, flori-
culturas e locais com material reci-
clável, a Secretaria de Saúde, por
meio da equipe de Controle de En-
demias, também vistoria e realiza
bloqueios em locais como esco-
las, postos de saúde e casas de
veraneio. Em 2022, até o dia 12
de abril, o município registrou 43
casos positivos de dengue.

Na semana passada, os agen-
tes iniciaram mais uma ação cha-
mada Visita à Imóveis Especiais. De
acordo com Matheus de Melo Mur-
bach, médico veterinário do
Controle de Endemias, esse tra-
balho é feito a cada três meses
em imóveis onde há grande con-
centração de pessoas, como uni-
dades de saúde e escolas.

"São locais onde o risco de
transmissão das arboviroses (den-
gue, zika e chikungunya) é elevado
devido à quantidade de pessoas.
Nesta atividade são visitados 42

imóveis", disse o veterinário,
durante uma visita na Escola
Estadual Vicente Luiz Grosso.
"Na piscina desta escola não
foram encontradas larvas, po-
rém foi encontrada em uma lata
de tinta aberta que ficou em local
descoberto", explicou.

Em locais como a escola, os
agentes precisaram olhar todo es-
paço para procurar criadouros.
"Todo material que possa acumu-
lar água é retirado ou pelo menos
manejado de forma que não acu-
mule. Em caso onde é impossível a
remoção da água, é utilizado o lar-
vicida (produto que extermina as
larvas). Já em grandes acúmulos
de água como a piscina, a orienta-
ção é que a mesma seja clorada se-
manalmente para evitar a prolife-
ração do mosquito".

NOTIFICAÇÕES - Apesar
de não encontrarem problemas nas
ações com imóveis especiais, o ve-
terinário falou das dificuldades
que os agentes enfrentam com os
imóveis fechados para venda ou
aluguel, e casas de veraneio.
"Nesses casos fazemos uma no-

tificação ao responsável para
agendar uma visita. Atualmen-
te temos uma lei nova específica
para dengue, e há um artigo nesta
legislação que pune a recusa".

Murbach cita as dificuldades
enfrentadas em bairros como Al-
pes, Colina, Nova São Pedro I e II,
Jardim Holliday e Itaquerê. "Nes-
ses locais temos um grande nú-
mero de casas não vistoriadas
por estarem fechadas. Encon-
tramos também casas de pesso-
as que trabalham fora e não es-
tão para atender a equipe no
horário do nosso trabalho".

Nestes casos, se o agente ob-
servar alguma irregularidade ou
receber denúncia de vizinhos, a
proprietário é notificado e a visita é
agendada. "A maior dificuldade
atualmente são as casas abando-
nadas, aquelas que estão há mui-
tos anos em inventário, com vários
herdeiros e aí temos dificuldade em
encontrar um responsável". Em
casos de dúvidas e denúncias a
população pode entrar em contato
com o Controle de Endemias pelo
telefone: (19) 3481-9370.

Daniella Oliveira
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Fundo Social disponibiliza
10 unidades à população

A Prefeitura de São Pedro ad-
quiriu para o Fundo Social de Soli-
dariedade 10 camas hospitalares
novas, que chegaram neste mês à
cidade para empréstimo gratuito à
população são-pedrense. Neste
ano, no primeiro bimestre, tam-
bém chegaram ao local 40 no-
vas cadeiras de rodas, 20 pares
de muleta e 10 cadeiras de banho.

Com os novos itens, agora o
Fundo Social de São Pedro possui,
ao todo, além das camas, 47 cadei-
ras de rodas, 17 cadeiras de banho,
23 pares de muletas, além de 9 ben-
galas e 1 andador, tudo disponível
para os munícipes.

Conforme a assistente social
Márcia Dente, responsável pelo
Fundo Social de Solidariedade, a
solicitação por equipamentos rela-
cionados à área da saúde é cons-
tante, por isso, há revezamento nos
empréstimos entre as pessoas que
procuram o serviço. "Agora, com a
maior quantidade de instrumen-
tos é possível atendermos mais pes-
soas simultaneamente", disse.

Camas estão à disposição para empréstimo

Ela explicou que para empres-
tar os equipamentos do Fundo So-
cial é necessário preencher ficha
com dados pessoais e apresentar
comprovante de endereço. O em-
préstimo é pelo período de três me-
ses, com possibilidade de renova-
ção, conforme a necessidade. "A

cada três meses, nós entramos em
contato com a pessoa que empres-
tou e perguntamos se ainda está
utilizando os aparelhos. Caso não
esteja, ela pode devolver ou nós
mesmos vamos buscar. Se ela pre-
cisar, pode renovar por mais tem-
po", explicou.
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Museu recebe inscrições
para exposições artísticas

Para dar visibilidade aos tra-
balhos de artistas independentes,
a Coordenadoria de Cultura de São
Pedro recebe até dia 31 de maio ins-
crições de propostas expositivas
para o Museu Gustavo Teixeira.
Podem se inscrever artistas da ci-
dade e da região, nas mais diver-
sas linguagens artísticas. Após
análise das propostas, as exposições
devem ser programadas para o se-
gundo semestre deste ano. Interes-
sados devem entrar em contato
pelo telefone (19) 3481-9205.

A validação da inscrição para
expor no museu se dá quando o
artista apresenta a proposta de ex-
posição, o currículo e o release da
mostra a ser ofertada. Em segui-
da, a equipe de curadoria do mu-
seu faz a análise do material rece-
bido para aprovação.

"Recebemos todas as pro-
postas e, caso a oferta esteja
dentro do escopo das ações do
museu, fazemos o convite ao
artista para expor em nosso es-
paço. Nosso objetivo é dar a
oportunidade de visibilidade
aos artistas que não possuem um
ateliê ou local próprio para expor
seus trabalhos", comentou o coor-
denador municipal de Cultura,
Ivan Teixeira. Entre os tipos de

Museu Gustavo Teixeira: inscrições abertas

artes já expostas no museu estão
fotografia, esculturas e quadros.
No ano passado, o local abrigou as
mostras Gente de Papel, com obras
produzidas com a técnica de papel
machê, de Madalena Marques, e
Folheando, formada por traba-
lhos de ponto cruz em folhas
secas, da artista Viviane Gatti.

Segundo Teixeira, as exposi-
ções ficam disponíveis para visita-
ção por no mínimo duas semanas
e no máximo 45 dias, dependendo
do material a ser exposto e do es-
paço necessário. A divulgação da

exposição é feita pela própria Pre-
feitura, que também organiza a
vernissage da mostra. "Outro es-
paço que também temos para a pro-
dução artística é a Biblioteca Mu-
nicipal Gustavo Teixeira, na qual
os escritores podem fazer o lança-
mento de livros autorais", acres-
centou o coordenador.

SERVIÇO - Inscrições para
exposições no Museu Gustavo Tei-
xeira. Até dia 31 de maio. O museu
fica na rua Joaquim Teixeira de
Toledo, 524, Centro.  Mais infor-
mações: (19) 3481-9205.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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Feliz Dia Nacional da
Conservação dos Solos!

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é
uma iniciativa da Coordenadoria de Meio Am-
biente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que
está achando ou dê sugestões através do Ins-
tagram @meioambientesaopedro ou e-mail:
meioambiente@saopedro.sp.gov.br
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Bebel e Vicentinho reafirmam o
 compromisso com a democracia

Tão diverso quanto o povo
brasileiro, o solo pode cair no es-
quecimento e passar despercebido
na rotina das cidades, mas basta
um deslize para vermos o chão de-
sabar sob nossos próprios pés! Não
podemos, no entanto, deixar que
isso aconteça! Por isso, vimos nes-
ta semana, em comemoração ao Dia
Nacional da Conservação do Solo -
celebrado no dia 15 de abril - lem-
brar a todos dele que, literalmente,
nos carrega nas costas!

São tantos os serviços ecossis-
têmicos oferecidos que, na Agenda
2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU), o solo é peça chave
para o cumprimento de vários ob-
jetivos do desenvolvimento susten-
tável, como fome zero, água limpa,
combate às alterações climáticas, e
preservação da vida terrestre.

É dele que cresce a planta, que
dá início a toda a cadeia alimentar,
inclusive a do ser humano. É ele que
armazena a água da chuva, em aquí-
feros, lagos ou rios, que mais tarde en-
chem nossos copos. É ele que capta
e transforma o carbono da atmos-
fera em matéria orgânica, fechan-
do inúmeros ciclos. Enfim, é ele que
sustenta nossa existência.

Tem muita gente em São Pe-
dro que sabe do que estamos fa-
lando! E não estou falando dos ge-
ólogos, geógrafos, biólogos ou en-
genheiros agrônomos. Estou falan-

O pronunciamento foi feito durante encontro denominado de "Café com Prosa", organizado pela presidenta do PT de São Pedro, Sheila Fernandes
A deputada estadual Profes-

sora Bebel e o deputado estadual
Vicente Paulo da Silva, o Vicenti-
nho, ambos PT, reafirmaram no
último domingo (10), durante en-
contro regional, na cidade de São
Pedro, o compromisso com a de-
mocracia e com toda esta região do
Estado. O pronunciamento foi
feito durante encontro denomi-
nado de "Café com Prosa", or-
ganizado pela presidenta do PT
de São Pedro, Sheila Fernandes,
que reuniu militantes, simpati-
zantes e apoiadores dos dois
parlamentares na região, para ava-
liar a atual conjuntura política.

No encontro, que reuniu re-
presentantes de São Pedro,
Águas de São Pedro, Charquea-
da e Piracicaba, a deputada es-
tadual Professora Bebel ressal-
tou ainda o trabalho do seu

mandato contra os frequentes
ataques aos servidores estadu-
ais em especial aos professores
e o combate incansável a perse-
guição a servidores que se posicio-
nam contrários a políticas do go-
verno estadual, enquanto Vicenti-
nho  destacou a esperança que
tem de que o Estado de São Pau-
lo e o Brasil voltem a crescer, "e que
o nosso povo volte a esperançar.
Isso só será possível somente com
Fernando Haddad como governa-
dor do Estado e o companheiro
Lula, como presidente. Mas será
imprescindível uma Câmara dos
Deputados e um Senado Fede-
ral em consonância com o novo
presidente", falou.

Num trabalho articulado
com a deputada estadual Pro-
fessora Bebel, o deputado fede-
ral Vicentinho já destinou a Pi-

racicaba pelo menos R$ 1.250
mil em emendas parlamentares,
desde o início do atual manda-
to parlamentar, em 2019,  en-
quanto que para Águas de São
Pedro R$ 800 mil.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel destaca que como for-
ma de ajudar a cidade de Piracica-
ba e região buscou firmar par-
cerias com deputados federais
do seu partido, principalmente,
visando a destinação de recur-
sos para o município, através de
emendas parlamentares. "O de-
putado Vicentinho foi um dos
colegas que topou estar ajudando
Piracicaba  e região, e fico imensa-
mente agradecida com esta parce-
ria que tem rendido bons frutos
para o nosso município e, certamen-
te, melhorado a estrutura de aten-
dimento aos usuários", ressalta. A deputada Professora Bebel, observada pelo deputado Vicentinho, fala do seu compromisso com toda região

Divu lgação
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Equipe de São Pedro conquista
7 vezes o 1º lugar na Copa Interior

O lugar mais alto do pódio foi
alcançado sete vezes pela equipe de
São Pedro na segunda etapa da
Copa Interior de Triathlon, uma
das principais competições de tria-
thlon do interior de São Paulo, re-
alizada no domingo, dia 10, em São
Pedro. Aproximadamente 300
competidores participaram das
provas realizadas no Parque
Maria Angélica e imediações. A
organização foi  da Chelso
Sports, com apoio da Prefeitura
de São Pedro, por meio da Coor-
denadoria de Esportes e Lazer.

Ficaram em primeiro lugar os
atletas Marcelo Alejandro Duran
(1º lugar na categoria 30+ no
Aquathlon Fitness e Duathlon Fit-
ness); Edivaldo Viturino da Silva
(Duatlhon Olímpico - categoria 35-
39), Ralph Stenico Beduschi  (Dua-
thlon Olímpico - categoria 30-34),
João Batista Francelino (Dua-
tlhon Olímpico - categoria 50-
54), Simone Silva (Duatlhon Olím-
pico - categoria feminino 30+) e
Luzia Maria Ferreira (Duathlon
Sprint - categoria 50-59).

A Copa é homologada e vá-
lida pela Federação Paulista de
Triathlon e tem nove modalida-
des: Triathlon Fitness (375m de
natação + 5km de bike + 2km de
corrida);  Triathlon Sprint

(750m de natação + 20km de
bike + 5km de corrida), Tria-
thlon olímpico (1.500m de na-
tação + 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 distân-
cia teve sua ordem alterada);
Duathlon Olímpico (5km de cor-
rida + 40km de bike + 10km de
corrida), Aquathlon Fitness
(375m de natação + 2km de cor-
rida); Aquathlon Sprint (750m
de natação + 5km de corrida) e
Aquatlhon olímpico (1.500m de
natação + 10km de corrida).

Também foram destaque na
competição os atletas da equipe de
São Pedro Regis Narciso (Aqua-
thlon Sprint - 3º colocado na cate-
goria 45-49), Leandro Carneiro
Sanches (Duathlon Fitness - cate-
goria 30+), Urbano Dario Cracco
Junior (Duathlon olímpico - 2º co-
locado na categoria 35-39), Fer-
nando Shigeo Hamaguchi (Dua-
thlon olímpico  - 3º colocado cate-
goria 40-44), Marcos Franceschini
(Duathlon olímpico  -4º colocado
na categoria 40-44).

Na modalidade Duathlon
Sprint, André Duarte Vital o 2º

2ª etapa Copa Interior - equipe São Pedro

colocado categoria 35-39; Ro-
drigo Baccili Damião, o 2º colo-
cado categoria 30-34; Anderson
da Silva Bozeli, o 2º colocado na
categoria 45-49; Murilo Cer-
queira Luiz, o 3º colocado cate-
goria 25-29;Rafaela Aragon foi
a 4ª colocada na categoria fe-
minino 40-49; Darcy de Lima o
4º colocado categoria 50-54;
Ivan Tavares dos Santos o 4º
colocado categoria 30-34;Mi-

chel Leme Barbosa, o 5º coloca-
do categoria 40-44;  e Donizete
de Lima, o 6º colocado na cate-
goria 45-49; Na Triathlon Fit-
ness, Regis Narciso foi o 7º co-
locado na categoria 30+ e na
t r i a t h l o n  o l í m p i c o ,  C é s a r
Lara foi o 2º colocado na ca-
tegoria 55-59, Orlando Gen-
nari 6º colocado na catego-
ria 40-44 e Daniel Cassano o
8º colocado categoria 40-44.

Vereadora Cleuza Barros
consegue verba de

R$ 750.000,00 para
Projeto em São Pedro

Na sexta-feira dia 08/04 em
Piracicaba, ao participar do even-
to Governo na Área, que contou
com a ilustre presença do gover-
nador Rodrigo Garcia, a Verea-
dora Cleuza Barros nos trouxe a
maravilhosa notícia de que o seu
pedido para a inclusão do muni-
cípio de São Pedro no programa
"Respeito à Vida" do DETRAN-
SP foi atendido.

A mesma informou que o
projeto tem por objetivo prevenir
acidentes de trânsito, por meio
de intervenções de engenharia,

ações de fiscalização e educação
para o trânsito, trazendo mais se-
gurança para a nossa população.

O programa traz ainda uma
verba de R$ 750.000,00, conce-
dida pelo Diretor Presidente do
Detran, Neto Mascellani, que será
destinada conforme a necessida-
de para as ações acima elencadas.

Eliana Pratta, palestran-
te e empresária, forma-
da em Pedagogia e Direi-
to, com especialização na
área de Administração.

do dos nossos importantíssimos
produtores rurais!

Eles estão no centro dos ho-
lofotes quando assunto é solo (e
ainda mais quando o debate é so-
bre a conservação desse recurso).
E não é por menos!  São em suas
propriedades que a mágica acon-
tece: solo vira milho, vira leite,
vira arroz, vira laranja. Se eles
não plantam, a gente não janta.

É lá também que solo vira
água! Você sabia que grande par-
te das nascentes que abastecem
nossos ribeirões - onde estão nos-
sas captações de água para consu-
mo - estão lá em cima da Serra?
Muitas delas só estão conservadas
pelo trabalho de preservação dos
nossos produtores, que escolhe-
ram dedicar suas vidas à terra.

Eles estão lá, diversificando
as plantações, rotacionando as
pastagens de gado, fazendo plan-
tio direto, abandonando os vene-
nos e transformando suas fazen-
das em nossos celeiros e caixas
d'água. É por isso que não pode-
mos esquecer jamais que nos-
sa sustentabilidade depende
do solo; e que cuidar dele ga-
rantirá a nossa vida: até que
ele nos acolha em nossa morte.

Rogério Bosqueiro é
c o o r d e n a d o r  d e
M e i o  A m b i e n t e
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
-------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
-------------------------------------------
VENDO
Sitio com 3 alqueires no 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 vi-
dro e trava elétrica. Motor novo. 1000
motor AT. Fone (19) 9.9867-9421.
-------------------------------------------
VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, revi-
sado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados, con-
serto, compra, vende e troca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais, usa-
dos, compra, vende, troca e loca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/PENDRI-
VE e VHS p/ DVD. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com ban-
queta, ótimo estado. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha Som
(19) 3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
-------------------------------------------
MESA DE COZINHA
De mármore sem cadeiras, R$
230,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
MESINHA SIMPLES
Medida 1.20 x .070 cm. R$
120,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
JOGO COM
5 cadeiras, vários ou avulso. R$
250,00, ou avulso R$ 40,00 cada.
Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENDO
Púlpito, R$ 1.700,00. Tratar (19)
9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENTILADORES
De Parede, 50 cm. Semi novo 110/220v,
R$ 250,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
PRECISA-SE
De mulher para limpeza de
casa. Tratar (19) 9.9330-5347.
-------------------------------------------
PRECISO
De pessoa para limpeza de chá-
cara. (19) 9.9330-5347.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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.

LUCAS  EDUARDO  DE  SOUZA  VICENTE,
estado  civil solteiro, profissão autônomo,
nascido em Santa Maria da Serra, SP, no dia
vinte  e dois de junho de dois mil e um (22/06/
2001), residente e domiciliado  na  Aveni-
da  das Azaléias, 8, quadra 49, Alpes das
Águas, São Pedro, SP, filho de EDUAR-
DO JORGE VICENTE e de LUCINEIA DE
SOUZA VICENTE. ANA  LAURA DO CAR-
MO LOUREIRO, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida  em  Rio  Claro, SP,
no dia nove de julho de mil novecentos  e
noventa e sete (09/07/1997), residente e
domiciliada na Avenida  das  Azaléias,  8,
quadra 49, Alpes das Águas, São Pedro,
SP, filha de BEN HUR ROGERIO LOUREI-
RO e de ANDREA APARECI-DA DO CARMO.

CLEYSON  RODRIGUES  LOPES,  estado
civil solteiro, profissão policial militar,  nasci-
do  em São Pedro, SP, no dia oito de setem-
bro de   mil  novecentos  e  noventa  e  três
(08/09/1993),  residente  e domiciliado  na
Rua  Pedro Furlan, 388, Recanto das Águas,
São  Pedro,  SP,  filho  de  ODAIR  RODRI-
GUES LOPES e de EVA APARECI-DA TA-
VARES DOS SANTOS. DANIELE  LOPES
YATSUDA,  estado civil solteira, profissão pro-
fessora, nascida  em  São  Pedro, SP, no dia
dezenove de abril de mil novecentos  e no-
venta e cinco (19/04/1995), residente e domi-
ciliada na Rua  Pedro  Furlan,  388, Recanto
das Águas, São Pedro, SP, filha de HIGINO
TIAKI YATSUDA e de SILVIA LOPES.

NILTON SPOSTI, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em São  Pedro,  SP,

98166-578398166-578398166-578398166-578398166-5783

SRA.CLEUSA APARECIDA
DE OLIVEIRA DE SOUZA fa-
leceu no dia 08/04 na cidade
de Piracicaba, aos 66 anos de
idade. Era filha do Sr.  Dario
Pinto de Oliveira e Sra. Terezi-
nha Gomes, ambos falecidos.
Deixa filhos: Sra Ana Claúdia
Aparecida de Souza Mendes
casada com Claudemir de Sou-
za Mendes e Elton Aparecido
Divino de Souza casado com
Sra. Josemaria Silva de
Souza.Deixa: 03 netos de-
mais parente e amigos.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Santa Maria da
Serra e o seu sepultamento
deu se dia 08/04 ás 13:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério daquela lo-
calidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.MARIA ELVIRA BERTA-
NHA LOPES faleceu no dia 09/
04 na cidade de Ipeúna, aos
74 anos de idade. Era Viúva
do Sr. Odair Schimidt. Era fi-
lha dos finados Sr. Antonio
Bertanha e da Sra. Santina
Pizani Deixa os filhos: Sandro
e Odair. Deixa netos, demais
parentes e amigos.O seu cor-
po foi transladado para a cida-
de de Charqueada e o seu se-
pultamento deu se dia 10/04
ás 11:00 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal se-
guindo para o Cemitério daque-
la localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.WILMA CARDOSO DE
MELO OLIVEIRA faleceu no
dia 10/04 na cidade de São
Pedro aos 74 anos de
idade.Era casada com Sr. Ni-
valdo dos Santos Oliveira.Era
filha dos finados Sr. João Fer-
nandes de Melo e da Sra.Maria
Aparecida de Melo. Deixa os
filhos: Rosemeire,Rosana.

Deixa netos, bisnetos, e de-
mais parentes.O seu sepulta-
mento deu se dia 11/04 ás
10:00 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo da
família. Esta sala possui ser-
viço de Velório On-Line consul-
te os familiares (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

MENINA: ELLOÁ MONYQUE
SOUSA PEREIRA faleceu no
dia 11/04 na cidade de Piraci-
caba Era filha do Sr.Antonio
Carlos Pereira e da Sra.Karina
Aparecida de Sousa.Deixa ir-
mãos e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 12/
04 ás 10:030 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM: MARCOS VINICIUS
LOPES RIBEIRO faleceu no
dia 11/04 na cidade de Char-
queada, aos 23 anos de idade

e era filho do Sr. Reginaldo Ri-
beiro e da Sra. Alessandra
Aparecida Lopes. Deixa de-
mais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se dia
12/04 ás 14:00 h saindo a
urna mortuária do Velório
Municipal seguindo para o
Cemitério daquela localida-
de onde foi inumado em ja-
zigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.MARIA MADALENA
FERNANDES faleceu no dia
12/04 na cidade de Piracicaba
aos 54 anos de idade.Era filha
dos finados Sr.Benedito Fer-
nandes e da Sra.Adelina Altos
Fernandes.Deixa irmãos, so-
brinhos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 13/
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 inu-
mada em jazigo da família.
Esta sala possui serviço de
Velório On-Line consulte os
familiares (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

SRA. MARGARETH VIEIRA
GALHARDO faleceu dia 06/
04/2022, nesta cidade, con-
tava 79 anos, filha dos fina-
dos Sr. Joao Alves de Sou-
sa e da Sra. Geralda Vieira
Galhardo; dei-xa a fi lha:
Mara Deise Galhardo Carva-
lho. Deixa demais familiares
e amigos. Sepultamento dia
07/04/2022 às 15h00 do Ve-
lório do Cemitério Parque
das Aléias, na cidade de
Campinas, para a referida
necrópole. (Abil Grupo Uni-
das Funerais).

SRA. OLANDA DUARTE
TOME faleceu dia 07/04/
2022, na cidade de Piraci-
caba, contava 75 anos, filha
dos finados Sr. Cristiano
Duarte Tome e da Sra. Au-
gusta Soares, era viúva do
Sr. Manoel Tome Filho; dei-
xa os filhos: Jose Augusto
Tome, casado com a Sra.
Valé-ria Aparecida Antonio
Tome; Marcelo Henrique
Tome, casado com a Sra.
Marister de Deus Tome; e
Ana Paula Tome Pereira,
casada com o Sr. Davi Au-
gusto Pereira; Juliano Jor-
ge  Tom,  casado com a
Sra. Antonia Tome. Deixa
irmãos, sobrinhos, netos,
bisnetos demais familia-
res e amigos Sepultamen-
t o  d i a  0 8 / 0 4 / 2 0 2 2  à s
10h30 do Velório Munici-
pal de São Pedro para o
Cemi-tério da Saudade de

São Pedro. (Abi l  Grupo
Unidas Funerais).

SR. JOÃO CARLOS COR-
NACHINI faleceu dia 10/04/
2022, na cidade de Santa
Maria da Serra, contava 61
anos, filho dos finados Sr.
João Cornachini Alves e da
Sra. Geni Se-guezze Corna-
chini Alves, era viúvo da Sra.
Aparecida Donizete Macedo
Cornachini; deixa os filhos:
Leandro Jose Cornachini,
casado com a Sra. Alice de
Morais Cornachini; Juliana
Priscila Cornachini, casada
com o Sr. Matheus Alexan-
dre Barbosa e Fernando Ser-
gio Cornachini, casado com
a Sra. Katia Aparecida Ina-
cio. Deixa netos demais
fami-liares e amigos. Sepul-
tamento dia 10/04/2022 às

16h30 do Velório do Cemi-
tério Municipal de Santa
Maria da Serra, para a refe-
rida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais).

SR. JOSE FERRAZ faleceu dia
12/04/2022, na cidade de Char-
queada, contava 83 anos, filho
dos finados Sr. Antonio Ferraz
e da Sra. Clara Raetano, era
casado com a Sra. Ma-ria
Bombasaro Ferraz; deixa os
filhos: Claudia Aparecida Fer-
raz Volpato, casada com Va-
lentin Volpato; Claudete Fer-
raz, casada com Jorge Luiz Sil-
veira. Deixa netos, irmãos, cunha-
dos, sobrinho demais familiares
e amigos.  Sepultamento dia
13/04/2022 às 11h00 do Veló-
rio Municipal de Charqueada,
para refe-rida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

JARI

(Junta Administrativa de Recursos e Infrações)

A JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações) do Município de São Pedro/SP comunica a
realização de sua 9ª Sessão Ordinária em 18 de abril de 2022 às 10h00min, na Rua Ângelo Franzim, nº
25, Bairro Santa Cruz, São Pedro/SP (junto à sede da Guarda Civil Municipal), tendo como pauta dos
assuntos, o julgamento do RECURSO:

Protocolo de RECURSO: 03/2022
Nº do AIT: A000002481

Data da Infração: 19 de agosto de 2021.

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

no dia vinte de julho de mil novecentos e oi-
tenta  e  dois  (20/07/1982),  residente e do-
miciliado na Rua Emilia Bragaia  Feltrim,  478,
casa  01,  Mariluz, São Pedro, SP, filho de
NADIR SPOSTI e de SEBASTIANA BENEDI-
TA DE OLIVEIRA SPOS-TI. FERNANDA  MU-
NHOZ  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  divorci-
ada,  profissão serviços  gerais,  nascida em
São Pedro, SP, no dia treze de março  de  mil
novecentos  e setenta e seis (13/03/1976),
residente e domiciliada  na  Rua  João  José
da Silva, 295, Recanto das Águas, São Pe-
dro, SP, filha de ARISTEU DE OLIVEIRA e de
ROSA MUNHOZ DE OLIVEIRA.

MARCOS  AURÉLIO LIMA SARAIVA, estado
civil solteiro, profissão garçom, nascido  em
Distrito de Itaquera, Município de São Paulo,
SP, no dia quatro de abril de mil novecentos
e sessenta e sete (04/04/1967), residente e
domiciliado na Rua  Alcidio  Scagnolato,  14,
Chácaras ABC, São Pedro, SP, filho de JAA-
SIÉL SARAIVA e de EUDINES LIMA SARAI-
VA. MARILIA   DE   FREITAS   CORRÊA,
estado  civil  solteira,  profissão funcionária
pública estadual aposentada, nascida em
Uberaba, MG,  no  dia  dois  de  março  de
mil  novecentos  e  sessenta  e dois (02/03/
1962),  residente  e domiciliada na Rua Alci-
dio Scagnolato, 14, Chácaras ABC, São Pe-
dro, SP, filha de JOÃO ANTONIO CORRÊA e
de ERCILIA DE FREITAS CORRÊA.

Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Mi-
guel Carreta, nº 704, Centro - São Pedro/SP
- CEP: 13.520-000 - Tel: (19) 3481.5310 -
WhatsApp +55 19 3481-5310
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Apeoesp enfatiza que professores
não devem optar por 'nova carreira'

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Em assembleia, categoria reafirmou a reivindicaçãopor reajuste imediato de 33,24% tanto para profissionais da ativa quanto para aposentados
Em assembleia, na tarde da

última sexta-feira, 8, professores
referendaram as propostas apro-
vadas na reunião do Conselho Es-
tadual de Representantes (CER) da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo) para que não
seja feita adesão a chamada "nova
carreira" no magistério, que é ex-
tremamente prejudicial à categoria.
Na assembleia, coordenada pela
presidenta da Apeoesp, a deputa-
da estadual Professora Bebel (PT),
no vão livre do Masp, na avenida
Paulista, em São Paulo, foi estabe-
lecido também que a entidade rea-
lizará nova reunião do CER no pró-
ximo dia 30,  para debater e apro-
var novas ações de luta e realiza-
ção de assembleia estadual em
maio, inclusive com o debate sobre
a possibilidade de greve pelo aten-
dimento das reivindicações.

De acordo com a Professora
Bebel, a Apeoesp continuará exigin-

do da Secretaria Estadual da Edu-
cação o agendamento de reunião
com a entidade para que se possa
tratar da pauta de reivindicações
dos professores, entre elas a  revo-
gação do subsídio. Enquanto isso,
"os professores estão sendo orien-
tados a não optar pela farsa da 'nova
carreira'. Após a aprovação do sub-
sídio pela maioria governista da
Assembleia Legislativa, a luta cen-
tral é pela revogação da farsa da
"nova carreira", que passa pelo de-
bate com a nossa categoria para
que não opte pelo subsídio e para
que lute pela melhoria e aperfei-
çoamento da nossa carreira, com
valorização profissional", diz.

Na assembleia, os professores
reafirmaram a reivindicação por re-
ajuste imediato de 33,24% para toda
a categoria, da ativa e aposentados,
implementação da meta 17 do Pla-
no Nacional e Estadual de Educa-
ção, cumprimento integral da lei do
piso salarial nacional,  aplicação

correta e verdadeira da jornada
do piso, condições de categoria F
aos professores da categoria O até
que haja concurso,  realização de
concursos públicos já!, fim do con-
fisco salarial de aposentados e pen-
sionistas, máximo de 25 estudan-
tes por sala de aula e condições de
trabalho para os professores que
lutam contra os programas exclu-
dentes da Secretaria Estadual da
Educação e fortalecimento dos
conselhos de escolas.

Os professores também apro-
varam na assembleia, além da reu-
nião do Conselho de Representan-
tes para o próximo dia 30 de abril,
o 1° de maio, como  Dia Internaci-
onal de Luta da Classe Trabalha-
dora, assim como a realização do
Encontro Estadual dos Aposenta-
dos, no dia 12 de maio, enquanto
que no dia 13 de maio  será reali-
zada a  II Marcha dos Aposenta-
dos contra o confisco salarial de
aposentados e pensionistas. Professora Bebel coordena assembleia dos professores no vão livre do Masp

Divulgação

Esta publicação custou R$ 212,40 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 300,90
aos cofres públicos
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Bebel vota pela cassação de Arhtur do Val, o "Mamãe Falei"
A deputada estadual Profes-

sora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), votou pela
cassação do mandato do deputa-
do Arthur do Val, o "Mamãe Fa-
lei", que zombou de mulheres
ucranianas em viagem àquele país,
logo no início da guerra, quando
disse que "ucranianas são fáceis
porque são pobres". A votação se
deu no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo
(Alesp), na tarde desta última ter-
ça (12), que aprovou o relatório pela
cassação do parlamentar. Agora,
o relatório será levado à vota-
ção no plenário da Alesp, em
data ainda a ser agendada.

Em seu pronunciamento, a
Professora Bebel lamentou que a
Assembleia Legislativa tenha de
perder tempo com um tema tão
baixo. "Gostaria de estar aqui não
para debater isso. É pressuposto
para um parlamentar saber do seu
papel em uma Assembleia Legisla-
tiva (…) Isso não poderia ter acon-
tecido, não pode acontecer jamais.
(…) No Plenário, vou votar por sua
cassação. Não gostaria, gostaria
de votar políticas públicas para o
estado. Gostaria de debater edu-
cação, inclusão", disse.

Bebel lembrou que Arthur do
Val é o deputado que, desde o iní-
cio do mandato, chamou os servi-
dores públicos de "vagabundos".
Em seu pronunciamento, a depu-
tada Professora Bebel  disse que o
parlamentar deve ter certeza e cla-
reza do que pode e o que não pode.
"E isso jamais poderia acontecer,
porque representamos a socieda-
de paulista e somos exemplos na
sociedade. Esse é o papel do depu-
tado, não fazer a regra que acha
que cabe. O senhor maculou todas
as categorias, e chamou os profes-
sores, que os ensinou, de vagabun-
dos. Pensa que é um prazer? Não
é, mas vou votar pela sua cassa-
ção".  A parlamentar do PT, que
tem seu mandato popular também

A deputada Bebel lembrou que Arthur Duval chamou os servidores públicos de vagabundos

Divu lgação

voltado à defesa das mulheres e da
minoria, continuou dizendo que
gostaria de estar utilizando o tem-
po que se destinou a tratar do rela-
tório que pede a cassação de Ar-
thur do Val, para votar políticas
públicas para o Estado, debatendo
educação, inclusão social e inclu-
são de todas as formas "e estamos
discutindo uma digressão de de-
putado que sai do país para levan-
tar seu nome para ser candidato a
governador. O drama é perder tem-
po para não fazer o que devería-
mos, que é fazer o bem para a
sociedade. O senhor deveria ter
honrado os 400 mil votos que
recebeu. Até na votação do PLC
26, que trata da chamada nova
carreira para o magistério, o
senhor continuou nos chaman-
do de vagabundos, e lá a maio-
ria é de mulheres", falou.

CCCCCONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Meio Ambiente
realiza estudos para
criar primeira Unidade

Os estudos para a criação da
primeira UC (Unidade de Conser-
vação) ambiental de São Pedro co-
meçaram neste mês, com o desen-
volvimento de um inventário flo-
rístico, documento com a listagem
das espécies da flora que deve inte-
grar o estudo técnico necessário
para a formatação da UC. Os ser-
viços são realizados pela Prefeitu-
ra de São Pedro, por meio da Coor-
denadoria de Meio Ambiente, em
parceria com o Corredor Caipira,
projeto da Esalq (Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz),
com patrocínio da Petrobras.

Integrantes do Corredor Cai-
pira e da Coordenadoria de Meio
Ambiente uniram-se na última se-
mana para demarcar dentro dos
10 hectares (100.000m²) da APP
(Área de Preservação Permanen-
te) do ponto de captação de água
superficial Jamil Gomes Leite as
regiões de análise das espécies de
madeira existentes no local, verifi-
cando as medidas e densidades de
cada planta, de acordo com a altu-
ra e diâmetro delas.

"Essa área é um fragmento flo-
restal, área natural na qual conse-
guimos conservar a biodiversida-
de, fundamental para os serviços
ecossistêmicos, como produção de

água e polinização. Então, neste
primeiro momento começamos com
a instalação das parcelas, que é de-
marcação dos trechos de estudo da
área, para coletarmos os materiais
e informações necessárias que vão
compor o estudo técnico", explicou a
coordenadora de diagnóstico de paisa-
gem do Corredor Caipira, a enge-
nheira agrônoma Luciana Pereira.

Segundo o coordenador muni-
cipal de Meio Ambiente, Rogério
Bosqueiro, uma Unidade de Con-
servação pode ser importante fer-
ramenta de educação ambiental. "A
criação de UCs são de fundamen-
tal importância para a promoção de
pesquisas científicas, preservação
dos ecossistemas e fomento da
educação ambiental", disse,
acrescentando sobre o potencial
recreativo do espaço. "As UCs
representam uma excelente
oportunidade de contemplação,
lazer e recreação, aproximando
sociedade e natureza", afirmou.

A parceria da Prefeitura de
São Pedro com o Corredor Cai-
pira está no segundo ano de tra-
balho, com o propósito de elabo-
rar políticas públicas que possam
garantir a conservação ambiental
e o bem-estar humano no pre-
sente e na posteridade.

Corredor Caipira: estudos para Unidade de Conservação

Divulgação
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Vereador Adriano Vitor
acompanha trabalho dos
agentes no combate à dengue
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Consciente e atento às ações
de combate à dengue no municí-
pio, o vereador Adriano Vitor tem
acompanhado o constante traba-
lho da equipe de Controle de Ende-
mias. Com a missão diária de aca-
bar com o mosquito transmissor
da doença, o Aedes aegypti, os agen-
tes visitam escolas, unidades de
saúde e pontos estratégicos, como
borracharias, floriculturas e locais
com material reciclável.

"Todos os anos a prefeitura e
os órgãos do governo estadual e
federal lançam campanhas educa-
tivas para conscientizar as pesso-
as, mas, infelizmente, nem sempre
a mensagem surte efeito. A popu-
lação precisa estar mais atenta às
orientações das autoridades sani-
tárias", disse Adriano Vitor, ao res-
saltar que somente neste ano, até o
dia 12 de abril, São Pedro já regis-
trou 43 casos positivos.

Na semana passada, o verea-
dor acompanhou os agentes na
ação chamada Visita à Imóveis Es-
peciais, que consiste em visitas tri-
mestrais em locais onde há grande
concentração de pessoas. Junto
com Matheus de Melo Murbach,
médico veterinário do Controle de
Endemias, Adriano Vitor esteve na
escola Vicente Luiz Grosso.

"Acompanhei a equipe da se-
cretaria de saúde de São Pedro em
plena atividade de monitoramento
de pontos sugeridos pela popula-
ção. A piscina da escola Vicente Luiz
Grosso é sempre motivo de preocu-
pação para as casas vizinhas, po-
rém, embora o espaço não receba a
devida manutenção do estado, a
prefeitura faz o monitoramento do
local, aplicando cloro na água e
evitando que o mosquito se repro-
duza na água parada", ressaltou.

O parlamentar reforça que,
atitudes simples como não jogar
lixo nas ruas, verificar constante-

mente o próprio quintal e colocar
areia no vasinho das plantas já re-
duzem drasticamente a proliferação
do mosquito da dengue. "A equipe
da prefeitura está fazendo um bom
trabalho, porém, é preciso uma mai-
or participação da população. Se
cada um cuidar do seu espaço, va-
mos contabilizar resultados positi-
vos para a coletividade".

No caso da escola, a equipe não
encontrou larvas na piscina, e sim
numa lata de tinta aberta que ficou
esquecida no terreno. "Todo mate-
rial que possa acumular água é reti-
rado ou pelo menos manejado de
forma que não acumule. Em caso
onde é impossível a remoção da água
é utilizado o larvicida (produto que
extermina as larvas). Já em gran-
des acúmulos de água como a pisci-
na a orientação é que a mesma seja
clorada semanalmente para evitar
a proliferação do mosquito", expli-
cou o veterinário.

ORIENTAÇÕES - A Secretaria
de Saúde dá algumas dicas para
combater o mosquito transmissor
não apenas da dengue, mas tam-
bém da zika e chikungunya: man-
ter a caixa d'água sempre fechada e
com tampa adequada; limpar as
calhas do telhado para não per-
mitir o acúmulo de água; lavar
com escova e sabão os bebedou-
ros de animais domésticos e tro-
car a água diariamente; eliminar
os pratinhos de plantas ou en-
cher de areia fina até a borda;
não cultivar plantas aquáticas;
guardar latas e garrafas de ca-
beça para baixo; guardar pneus
sem água e em locais cobertos;
não jogar lixo em terrenos baldi-
os; acondicionar corretamente o
lixo e manter a lixeira fechada;
manter ralos internos e externos
fechados ou jogar desinfetante fre-
quentemente. Mais informações ou
denúncias: (19) 3481-9370

Vereador Adriano Vitor esteve na Escola Vicente Luiz Grosso,
acompanhando trabalho da equipe de Controle de Endemias

Daniella Oliveira

Agradecimento
Como disse o pensador Cícero "Ne-

nhum dever é mais importante do que a grati-
dão" e, seguindo este pensamento, quero exter-
nar a minha gratidão a todos que participa-
ram da Moção de Aplausos feita ao Sr. José
Pollo, meu marido, no dia 04 de abril, na
Câmara Municipal de São Pedro - SP.

Meu agradecimento a todos os
Vereadores, em especial a Ondina
Daniel, autora da propositura dessa
honraria, a qual, muito além de uma
homenagem, foi um olhar retrospec-
tivo sobre as conquistas e atitudes be-
neficentes que José realizou ao longo
de toda sua vida, pois, enquanto evo-
luía, também desenvolvia os que es-
tavam em seu entorno, com uma con-
duta diferenciada, a qual é reservada
apenas aos que têm nobreza de alma.

Quando perguntado o que signi-
ficou para ele aquele momento, disse: "Foi
um momento muito feliz, ter meus humil-
des feitos reconhecidos por Instituição de
tamanha importância e, principalmente,
vivenciar tudo isso junto com famili-
ares e amigos tão queridos"

Ressalto que foi muito prazeroso
para mim experienciar um momento que
trouxe na sua essência o reconhecimento
ao cidadão que se dedicou e ainda se dedi-
ca a sua área profissional e ao seu projeto
social desenvolvido no Grupo Fraterno

Benção das Flores, o qual está localizado
na nossa Linda são Pedro - SP.

Meus mais sinceros agradeci-
mentos a todos os envolvidos no Even-
to: Câmara Municipal, Guarda Muni-
cipal, os amigos presentes, o fotógra-
fo Fabio Vitti e ao Jornal "A Tribuna
de São Pedro", na pessoa do Sr. Eval-
do Vicente Alves, Diretor do referido
jornal, o qual eu tanto prezo.

E por fim, um Agradecimento especi-
al ao Jornalista Pedro Luis Aguiar, que ao
escrever sobre o homenageado colocou seu co-
ração na ponta dos dedos, tornando o conteú-
do um poema, uma terapia para os leitores
sensíveis, amantes de grandes histórias.

Eliana Pratta, palestran-
te e empresária, formada
em Pedagogia e Direito,
c o m  e s p e c i a l i z a ç ã o  n a
área de Administração.
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Coordenadoria realiza aula
temática com dança cigana
Houve, ainda, palestra sobre amor-próprio; a professora de educação física Silvana Calciolari,
responsável pela atividade, deu instruções para a realização dos movimentos característicos

A Coordenadoria de Esportes
e Lazer de São Pedro realizou na
manhã desta terça (12), na sala
municipal de ginástica, a aula te-
mática cigana. Na ocasião, a pro-
fessora de educação física Silvana
Calciolari, responsável pela ativida-
de, deu instruções para a realiza-
ção dos movimentos característi-
cos desta dança de origem india-
na. Houve, ainda, palestra sobre
amor-próprio, com a psicanalista e
psicoterapeuta Mayra Franzin. Ao
final do evento, os cerca de 35 par-
ticipantes puderam degustar café
da manhã com frutas, sucos, tor-
radas, entre outros quitutes.

O início da aula foi com a pro-
fessora Silvana, que passou alon-
gamento para o corpo. Na sequên-
cia, a psicanalista Mayra Franzin
realizou dinâmica em grupo com
todos os participantes e deu início
a uma palestra na qual instigou re-
flexões sobre autocuidado e a im-
portância de viver o presente.
"Quando nos preocupamos demais
com o que já passou, podemos de-
senvolver depressão. E quando
nossa maior preocupação é com o
futuro, acabamos convivendo com
a ansiedade. Mas o que de fato te-
mos é apenas o hoje, o agora, que
se chama presente e é nele que de-
vemos estar por inteiro", comen-
tou a profissional.

Quem participou da aula e
aprovou o evento temático foi Val-
dir Pereira Lemos, 56. Ele contou
que frequenta as atividades da Co-
ordenadoria de Esportes e Lazer há
quatro anos, junto da esposa.
"Mais que ajudar o corpo a não fi-
car sedentário, as aulas colaboram
para o bem-estar psicológico. Vol-
tamos para casa muito mais ani-
mados e felizes", disse.

Esse também é o pensamento
da costureira Givanete Gomes Ra-
mos, 79, que marcou presença na
aula temática com figurino de ci-
gana feito por ela mesma. "Estou
há oito anos participando das au-
las da Coordenadoria de Esportes
e já fomos para muitos lugares dan-
çar, conhecer outras cidades e
pessoas. A dança mudou a mi-

O grupo coordenado pela professora Silvana Calciolari

Aula temática na Coordenadoria de Esportes

Divulgação

nha vida. Eu parei de fumar e
hoje sinto que é ela que me dá lon-
gevidade", afirmou.

MAIS - De acordo com a pro-
fessora de educação física Silvana
Calciolari, outras aulas temáticas
estão em planejamento para os
próximos meses, com convidados

de diferentes áreas profissionais.
"Queremos proporcionar saúde fí-
sica e emocional a todos os partici-
pantes, para que tenham uma vida
cada vez melhor", comentou.

Informações sobre as ativi-
dades realizadas pela Coordena-
doria pelo 3481-9393.
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Parceria entre Esalq
e Simespi resultam
boletim de conjuntura

Piracicaba aumentou as ex-
portações industriais em cerca
de 13% em fevereiro de 2022,
com destaque para o segmento
de máquinas e equipamentos.
Esse é um dos indicadores publica-
dos na edição de março do Boletim
de Conjuntura Industrial, pro-
duto gerado mensalmente a partir
da parceria entre Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP) e o Simespi (Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico, Eletrônico,
Siderúrgicas, Fundições e Simi-
lares de Piracicaba e Região).

No episódio 107 do podcast
Estação Esalq, o jornalista Caio
Albuquerque entrevista o profes-
sor Carlos Eduardo de Freitas
Vian, do departamento de Eco-
nomia, Administração e Socio-
logia e coordenador do curso de
graduação em Ciências Econô-
micas da Esalq. Participa tam-
bém da conversa a gerente do

Simespi, Valéria Spers. (ouça
aqui). "A proposta é facilitar o
acesso da informação da con-
juntura econômica afim de ba-
lizar a tomada de decisões por
parte dos empresários de um
setor proeminente na região e,
ao mesmo tempo, é um traba-
lho importante para os alunos
envolvidos nas etapas de coleta
e análise dos dados", comenta
o professor Vian.

Valéria Spers aponta que o
Simespi procurou a Esalq devi-
do à competência no desenvol-
vimento de pesquisas e também
porque o Simespi necessitava
gerar dados como subsídios aos
executivos. "Temos dois braços
neste projeto, um é o boletim
que já está disponível e outro
será a pesquisa salarial, que está
em andamento e dará o indica-
tivo para uma política que pos-
sa gerar competitividade e va-
lorização dos funcionários".
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Técnico em açúcar e álcool
Nossa Etec possui uma Clas-

se Descentralizada na cidade de
Charqueada, onde desenvolve-
mos o curso Técnico em Açúcar e
Álcool. O profissional Técnico em
Açúcar e Álcool atua no controle
e na supervisão dos processos tec-
nológicos de produção de açúcar,
de álcool e de seus subprodutos,
assim como em atividades da ca-
deira produtivo e que incluem o
monitoramento e o funcionamen-
to de equipamentos e sistemas da
indústria sucroalcooleira

O curso está organizado em
três módulos articulados, sendo
cada módulo composto por um
conjunto de componentes curricu-
lares teóricos e práticos (laboratório),
de diversas áreas do conhecimen-
to como, por exemplo, química,
matemática, ciências biológicas,
linguagens, engenharias, saúde,
segurança e tecnologias.

Os componentes curriculares
visam o desenvolvimento de com-

petências, saberes e bases tecnoló-
gicas fundamentais, capacitando o
futuro profissional para executar
trabalhos de coordenação de equi-
pes, de operações e de processos in-
dustriais, para planejar e coordenar
processos laboratoriais que envolvem
amostragens, análises, desenvolvimen-
to de produtos, aplicação de equipa-
mentos e outros, além da comuni-
cação e aplicação de normas pro-
fissionais e éticas da profissão.  No
mercado de trabalho, o futuro Técnico
em Açúcar e Álcool pode atuar em
usinas de açúcar e álcool, destilari-
as, distribuidoras de combustíveis e de
açúcar, laboratórios de pesquisa, coo-
perativas de produtores de maté-
ria-prima, indústrias de bebidas
e órgãos públicos, desde que res-
peitadas as atribuições concedi-
das pelo conselho de classe.

Professor Renan Vilela
Bertolin , químico, e-mail:
renan.bertolin@etec.sp.gov.br
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Apostila de professor da EEP
ultrapasa 20 mil visualizações
Conteúdo se transformou em livro, que esteve em 1º lugar em vendas na categoria automação

Depois de 18 anos ministran-
do a disciplina de automação in-
dustrial na EEP- Escola de Engenha-
ria de Piracicaba, o professor Marcelo
Eurípedes da Silva lançou recentemente
o livro "Automação Industrial -
Aprendendo com Exercícios: Parte
1 - Programação de CLP - Blocos
Funcionais", publicação cujo con-
teúdo inicial, em forma de aposti-
la,  recebeu mais de 20 mil visuali-
zações e downloads pela internet.

"Revendo a literatura existen-
te, senti falta de referências biblio-
gráficas com foco em exercícios prá-
ticos, para que os alunos possam
aprender fazendo, utilizando para
isso os laboratórios que a EEP dis-
ponibiliza", disse o autor do e.book.

Ele conta que, para comple-
mentar o processo de aprendiza-
gem em automação, escreveu algu-
mas apostilas com vários exercíci-
os propostos que acabaram sendo
muito bem aceitas pelos alunos.
"Isso porque não dá para ensinar
automação apenas em sala; pois
sua prática exige um sistema auto-
matizado funcionando para que o
aluno possa resolver os exercícios
conforme as etapas vão sendo su-
peradas e o grau de complexidade
aumentando", justificou. Segundo
o autor, na ausência de referências

bibliográficas mais completas, os
alunos compartilharam o conteú-
do das postilas em diversos sites e
solicitaram a ele o envio das res-
postas práticas para os exercícios
propostos. "Achei, então, produti-
vo lançar um e.book que trouxesse
essas resoluções, entre diversos
outros exercícios aplicados em pro-
vas e trabalhos", revela.

Prof. Marcelo Eurípedes  lem-
bra que a disciplina consta sema-
nalmente de duas aulas teóricas e
uma prática e que a metodologia
de ensino para resolução dos exer-
cícios permite que o aluno visualize
na prática o que está sendo passa-
do em aula, auxiliando quem en-
tende pouco da matéria e também
os alunos com formações mais
avançadas.  "Já estou trabalhan-
do nos próximos volumes, que tra-
rão menos teoria e mais exercícios
resolvidos passo a passo, via dese-
nhos esquemáticos", antecipou.

Na avaliação virtual feita por
Maria Adelina Super, ela recomen-
da a publicação para quem quer
aprimorar seus conhecimentos so-
bre processos de automação. "Prá-
tico e objetivo", avaliou.

O coordenador do curso de
Engenharia Mecânica da EEP, Prof.
Fernando de Lima Camargo, pa-

Marcelo Eurípedes: "Senti falta de referências bibliográfi-
cas com foco em exercícios práticos em automação"
rabenizou o autor pela publicação
que, segundo ele, tornou-se refe-
rência devido à profundidade e
qualidade do conteúdo. "Além de
revelar a iniciativa e o comprome-
timento do professor para com os

seus alunos, o livro surge para su-
prir uma carência muito grande na
área de automação contribuindo,
assim, para a melhor formação dos
alunos e para a qualificação do en-
sino na EEP", considerou.
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Em Busca da Paixão será
encenada sexta e sábado
Apresentação integra programação de Páscoa preparara pela Prefeitura
de São Pedro; serão na Praça da Matriz São Pedro e na São José

O espetáculo de teatro de rua
"Em busca da Paixão", encenado
por um coletivo que reúne atores e
músicos de São Pedro e de Piraci-
caba e narra a história de um gru-
po de romeiros que segue o cami-
nho por onde Cristo passou é uma
das atrações preparadas pela Se-
cretaria de Turismo, Cultura, Es-
portes e Lazer de São Pedro para o
período da Páscoa na estância. A
apresentação destaca milagres,
ações e atos em busca do verdadei-
ro sentido da Paixão de Cristo.
As apresentações acontecem às
21h de sexta-feira, dia 15, na
praça da Matriz São Pedro e às
18h30 do sábado, dia 16, na
praça da matriz São José.

Em formato de rua, a mon-
tagem deste ano tem texto do
dramaturgo André Albino e di-
reção geral de Barbosa Neto; os
atores e músicos convidados
são das cidades de São Pedro e
de Piracicaba, reunidos especi-
almente para a encenação.

"A proposta é de um espetácu-
lo intimista, próximo do público,
provocando nos espectadores as
muitas emoções que essa histó-
ria traz", informa Barbosa Neto,
que dirige a encenação.

"Optamos por uma peça de te-
atro de rua neste ano pois estamos
retomando as atividades das au-
las de teatro agora. A ideia é reto-
mar os grandes espetáculos que já
foram tradicionais em nossa cida-
de, mas usando nossos talentos.
Então, para o próximo ano, plane-
jamos retomar com a Paixão no
novo espaço do Centro de Eventos",
disse Ivan Teixeira, coordenador de
Cultura, que destaca ainda a bele-
za da peça escolhida para este ano,
ressaltando a qualidade artística e
cultural dos espetáculos de rua: "a
tradição do teatro de rua é justa-
mente a de ir onde está o público.
Nós vamos até a plateia, levando a

mensagem da Paixão e a arte tea-
tral, iniciativa que também contem-
pla a proposta da administração de
descentralizar e popularizar as
ações culturais", finaliza Ivan.

ATRAÇÕES - A Coordena-
doria de Cultura também pre-
parou oficinas e apresentações
de música para o fim de sema-
na. No dia 16, às 10h, na Feira
de Artes e Artesanato, a oficina
será para fazer marcador de
páginas com a técnica Guilling
e será ministrada por Artur,
neto da artesã Mirtha. A ofici-
na para decoração de biscoito
de Páscoa pela confeiteira Aline
será realizada em três locais: no
dia 16, às 10h, na Feira do Pro-
dutor dos Alpes das Águas;
também no dia 16, às 16h, na
praça do Botânico e no dia 17,
às 10h, na Feira de Artes e Ar-
tesanato. A programação do Mú-
sica na Feira começa às 9h do dia
16, com apresentação de Júlia e
Beatriz na Feira do Produtor. Às
10h, Bia Jut se apresenta na Fei-
ra de Artesanato e às 21h, a
atração será Gustavo Marmo, no
coreto da praça Gustavo Teixeira.

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, Rodri-
go Polla, Rui Kleiner, Tiago De Luca
Oficinas de Páscoa

Dia 16/04 - 10h - Marcador de página técnica Guilling - Feira de
Artes e Artesanato

Dia 16/04 - 10h - Decoração de biscoito de Páscoa - Feira do
Produtor do bairro Alpes das Águas

Dia 16/04- 16 h - Decoração de biscoito de Páscoa - Praça do Botânico

Dia 17/04 - 10h - Decoração de biscoito de Páscoa - Feira de
Artes e Artesanato
Música na Feira

Dia 16/04 - 9h - Júlia e Beatriz na Feira do Produtor

Dia 16/04 - 10h - Bia Jut na Feira de Artesanato

Dia 16/04 - 21h - Gustavo Marmo - Coreto da praça Gustavo Teixeira

Grupo de atores de Piracicaba e de São Pedro em ensaio para a apresentação

Divu lgação
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Região recebe Cata Cacareco hoje
A região do bairro Chácara

Bela Vista recebe neste sábado,
(16), o serviço do Cata Cacare-
co, programa da Coordenado-
ria de Meio Ambiente que utili-
za caminhão para recolher nas
casas dos munícipes móveis,
eletroeletrônicos e outros mate-
riais descartáveis quebrados ou
sem uso. Em caso de chuva no
dia, o serviço será reagendado.

O programa acontece por
setorização das regiões da cida-

de, com atendimento de um se-
tor por semana para a coleta dos
materiais deixados nas calça-
das. Neste sábado, o caminhão
do Cata Cacareco está progra-
mado para passar pelas ruas
dos bairros Chácara Bela Vista,
Horto Florestal, Jardim São Di-
mas, Jardim São Tomé e Resi-
dencial São Pedro.

Conforme recomendação
da Coordenadoria de Meio
Ambiente, os materiais para

coleta devem ser deixados
nas calçadas antes das 8h de
sábado. "Contamos com a co-
laboração da população para
que não descarte resíduos em
locais impróprios, porque isso
pode propiciar criadouros de
vetores de doenças", explica
Rogério Bosqueiro, coordenador
de Meio Ambiente.

PRÓXIMOS - Ainda nes-
te mês, o Cata Cacareco aconte-
ce nas regiões dos bairros Jar-

dim Bela Vista, no dia 23, e Ci-
dade Jardim, no dia 30. O cro-
nograma completo está disponí-
vel  no site  da prefeitura:
saopedro.sp.gov.br.

E m  c a s o  d e  d ú v i d a s ,  a
C o o r d e n a d o r i a  d e  M e i o
Ambiente pode ser contata-
da pelo telefone/WhatsApp
(19)  3481-9260. As informa-
ç õ e s  s ã o  d i s p o n i b i l i z a d a s
também nas mídias sociais
(@meioambientesaopedro).
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Maria de Lourdes é tema
de palestra em São Pedro

Maria de Lourdes foi a primeira mulher a ocupar uma
cadeira na Academia Paulista de Letras

Divu lgação

A vida e obras da escritora
são-pedrense Maria de Lourdes
Teixeira, primeira mulher eleita
para uma Academia de Letras
no Brasil, foram tema de duas
palestras que aconteceram nes-
ta semana gratuitamente no
Centro de Convenções. Cerca de
250 pessoas, entre professores,
estudantes e comunidade em
geral, participaram dos encon-
tros, viabilizados por meio de
parceria entre a Coordenadoria
de Cultura e a Secretaria de
Educação de São Pedro. A pa-
lestrante foi a escritora e histo-
riadora Marina Rodrigues. A
iniciativa foi desenvolvida como
forma de valorização dos feitos
de Maria de Lourdes e também
de incentivo à participação no
primeiro concurso de contos
com o nome dela, que recebe
inscrições até 12 de maio e terá
premiação em dinheiro.

Filha de Avelino de Souza
Teixeira e Querubina Stela Re-
zende, Maria de Lourdes Teixei-
ra nasceu em São Pedro no dia
23 de março de 1907. Ela apren-
deu as primeiras letras com a
mãe e, como estudante, publi-
cou contos em revistas e jornais.
Casou-se cedo, com Hermelin-
do Scavone, que a proibiu de
divulgar os trabalhos literários.
Depois de 20 anos, eles se sepa-
raram e ela, então, voltou a de-
dicar-se à literatura, com ro-
mances, contos, artigos e críti-
ca literária. Teve, ainda, um se-
gundo casamento, com o escri-
tor José Geraldo Vieira, com o
qual viajou o mundo em mis-

sões culturais. Entre as princi-
pais obras de Maria de Lour-
des Teixeira estão os roman-
ces Rua Augusta, O Banco de
Três Lugares e Raiz Amarga;
os ensaios O Pássaro Tempo e
Felícia, e as biografias Graça
Aranha e Gregório de Matos,
além dos contos O Criador de
Centauros e Todas as Horas
de um Homem.

"Precisamos enaltecer os ar-
tistas da nossa terra, portanto,
desenvolvemos o concurso e as
palestras justamente com este
propósito. A ideia é aproveitar
a capilaridade da rede educacio-
nal para fazer com que a cidade
conheça e valorize a memória da
escritora Maria de Lourdes Teixei-
ra, unindo esforços com o concur-
so de contos que leva seu nome",
explicou Mariana Zinni, uma das
idealizadoras do concurso.

CONCURSO - O 1º Con-
curso de Contos Maria de Lour-
des Teixeira é aberto para par-
ticipação de pessoas a partir dos
12 anos de idade, nas categori-
as determinadas por faixa etá-
ria. As inscrições devem ser fei-
tas exclusivamente pelo e-mail
concursomariadelourdesteixeira@gmail.com
Os trabalhos inscritos precisam
ser inéditos e a temática é livre.
Os prêmios são em dinheiro: R$
500 para o primeiro lugar; R$
300 para o segundo e R$ 200
para o terceiro. Todos os traba-
lhos vencedores serão publica-
dos em livro on-line. O regula-
mento completo está disponível
no site  da prefeitura:
saopedro.sp.gov.br.
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Prefeito omite documento para não assumir
responsabilidade na perda de emenda de Bebel
A denúncia é feita pelo vereador Nelinho Noronha (PT), que obteve documento exclusivo da Casa Civil, em resposta a ofício nº, de 23/03/2022

O prefeito de Águas de São
Pedro, João Victor Barboza (Ci-
dadania), omitiu parte de do-
cumento emitido pela Casa Ci-
vil do governo estadual para
não assumir que falhou na apre-
sentação de documentações que
resultaram na perda de emen-
da obtida para a cidade pela de-
putada estadual Professora Be-
bel. A denúncia é feita pelo ve-
reador Nelinho Noronha (PT),
que obteve documento exclusi-
vo da Casa Civil, em resposta a

ofício nº, de 23/03/2022, da de-
putada estadual Professora Be-
bel (PT), emitido por Roger Wi-
llians, subsecretário de Articu-
lação Política da Casa Civil do
governo estadual, confirmando
que Águas de São Pedro, por
falta da apresentação de docu-
mentação, perdeu um montante
de R$ 100 mil destinados pela
deputada estadual Professora
Bebel (PT) ao município.

A resposta da Casa Civil,
com data deste último dia 29 de

março,  mostra claramente que
a deputada Professora Bebel e
o vereador Nelinho estão cor-
retos em afirmarem que faltou
empenho por parte da Prefeitu-
ra de Águas de São Pedro para
viabilizar a liberação do recur-
so. "Realmente, o recurso não
foi liberado, como mostra o do-
cumento da Casa Civil, porque
a Prefeitura não apresentou os
documentos necessários, apesar
de o processo ter começado em
2019 e só ter sido cancelado no

ano passado. A população tem
que saber que esse prefeito é um
grande mentiroso, inconsequen-
te e o município está perdendo
em função da sua incompetên-
cia", afirma Nelinho.

É que na resposta, a Casa
Civil escreve que no ano de 2019
houve a destinação de um mon-
tante de R$ 100 mil para Águas
de São Pedro, com  acompanha-
mento constante sobre os pro-
cedimentos, dos beneficiários,
necessários à instrução proces-
sual com vistas ao convênio, que
tinha o objetivo de disponibili-
zar o Poder Executivo (Prefei-
tura de Águas) de informações
sobre a evolução e viabilidade
de empenho do recurso. No en-
tanto, "foi apurado na época que
o município de Águas de São
Pedro não instruiu o processo
com a documentação completa,
inviabilizando a reserva de re-
curso à época por absoluta falta
de condições documentais para
celebrar o convênio".

De acordo com a Casa Ci-
vil, ainda, "conforme e-mail en-
viado em junho do ano passa-
do, ao Sr. Thiago Maria, foi avi-
sado que os estágios de deman-
das parlamentares (encaminha-
dos na forma de lista de atuali-
zação de situação em arquivo
digital) eram oriundos de ano-
tações, o que significa que po-
dem estar desatualizados. As-
sim, de acordo com o vereador
Nelinho Noronha, foi solicitado
a sua atualização pela Prefeitu-
ra, e passou a aguardar docu-
mentos, o que não foi encami-
nhado pela Prefeitura, isso já na
gestão do prefeito João Victor
Barboza. Diante disso, o gover-
no acabou cancelando o repas-
se do recurso obtido pela depu-
tada Professora Bebel. No do-
cumento, Roger Willians, sub-
secretário da Subsecretaria de
Articulação Política da Casa Ci-
vil, diz: "está cancelada por in-
suficiência técnica documental",
trecho do documento que foi
omitido pelo prefeito João Vic-
tor Barboza, em matéria publi-
cada pelo jornal O Regional, na
edição da semana passada.Ao publicar somente trecho do documento da Casa Civil, a publicação passou a ser fake news

Ofício completo recebido da Casa Civil pelo gabinete da
deputada estadual Professora Bebel
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Prefeito de Águas entrega uniformes
para equipe de Serviços Urbanos

Nesta terça-feira (12) pela ma-
nhã, o prefeito João Victor Barbo-
za (Cidadania) realizou a entrega
dos novos uniformes da secretaria
de Serviços Urbanos e Meio Ambi-
ente. Cada servidor recebeu um kit
com cinco peças de vestuário entre
camisas e calças com faixas refleti-
vas e estampa de identificação.

Os novos uniformes, além de
trazerem maior conforto e segurança
aos servidores, facilitará o reconheci-
mento destes pela comunidade, e
evita que os servidores que labo-
ram nas ruas do município utili-
zem vestimentas que não condizem
com a atividade realizada.

"Sempre pautando pela quali-
dade do serviço e também pelas
condições oferecidas aos nossos
funcionários. Estar devidamente

identificado e com roupa adequa-
da é também um dever da prefei-
tura em oferecer a eles", comentou
Barboza. A Administração vem

investindo na estrutura dos serviços
urbanos para que o setor possa melho-
rar a cada dia e atender de maneira
cada vez mais eficiente a população.

Divu lgação
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Águas de São Pedro pode receber
fábrica da área de material esportivo

A estância de Águas de São
Pedro pode receber nos próximos
meses uma pequena fábrica do se-
tor esportivo. Uma reunião já acon-
teceu esta semana com o Executivo
e também com o vereador Valter
Ferreira, entusiasta do projeto,
com um representante de uma
empresa que produz kimonos.

A empresa já está instalada em
São Paulo e atende tanto o merca-
do interno quanto o mercado ex-
terno. O objetivo seria trazer uma
espécie de filial para a cidade.

Depois que a empresa estiver
instalada na cidade, o Centro de
Referência e Assistência Social
(CRAS) Jardim Jerubiaçaba vai
abrigar cursos para que os interes-
sados possam fazer a costura des-
tes kimonos e gerar uma renda ex-

tra. "É uma iniciativa muito inte-
ressante porque pode fomentar
emprego e renda na cidade. Sem
contar que estamos falando de

um negócio bastante sólido e
concei tuado no mercado",
afirmou o prefeito João Vic-
tor Barboza (Cidadania).

Divu lgação




