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Audiência pública da Lei do
Orçamento LDO será terça
Participação da população é uma das formas de garantir a transparência
da gestão fiscal, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal

FRIO – O prefeito de São Pedro, Thiago Silva, fez uma
reunião emergencial e tomou medidas de importância
para atender aos mais necessitados nesse tempo de frio,
já que o Inverno antecipou para este final de Outono. A4

A LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias), instrumento legal
de planejamento do poder pú-
blico que tem o objetivo de de-
terminar as diretrizes orçamen-
tárias e metas da administra-
ção pública será apresentada

em audiência pública às 15h do
dia 24 de maio, na Secretaria de
Turismo. Em sua fase de elabo-
ração pela Prefeitura de São Pe-
dro, os munícipes puderam en-
viar sugestões. Até o dia 30 de
abril, 99 sugestões foram enca-

minhadas.  A participação da
população é uma das formas de
garantir a transparência da ges-
tão fiscal, como determina a Lei
de Responsabilidade Fiscal. A
realização de audiência pública
durante os processos de elabo-

ração e discussão dos planos,
lei de diretrizes orçamentári-
as e orçamento é outra reco-
mendação seguida pelo poder
público do município. A Se-
cretaria de Turismo fica na
rua General Osório, 846.

Matheus Gasparim/São Pedro

Professora
Bebel realiza
encontro do
mandato

A deputada estadual Professora
Bebel (PT) realiza neste sábado, 21, en-
contro estadual do seu mandato, em
São Paulo, com a finalidade de apre-
sentar a apoiadores e lideranças o tra-
balho desenvolvido ao longo destes
pouco mais de três anos de atuação
na Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo. Na ocasião, ela
também definirá estratégias para
a campanha de reeleição. O Encon-
tro da Esperança na quadra da es-
cola de samba Império Casa Verde
(rua Braseliza Carvalho, 146).

Troca de sistema:
atendimento dia 27
em farmácia altera

Para trocar o sistema de con-
trole de estoque, a Farmácia Mu-
nicipal central vai ficar sem aten-
dimento ao público na próxima sex-
ta-feira, dia 27 de maio. As farmá-
cias das outras unidades de saúde
vão funcionar no horário normal.
A Secretaria de Saúde e Desenvol-
vimento Social pede e compreensão
da população e ressalta que as mu-
danças foram planejadas com o ob-
jetivo de melhorar o atendimento.

COM O GOVERNADOR – O
presidente do Parlamento
Metropolitano e da Câmara
Municipal de Piracicaba, Gil-
mar Rotta, participou, terça
(17) de audiência com o
novo governador do Estado
de São Paulo, Rodrigo Gar-
cia, e secretários estaduais.
Na mochila, Gilmar levou as de-
mandas que tem captado jun-
to aos vereadores que com-
põem as 24 câmaras da Re-
gião Metropolitana (RMP), prin-
cipalmente na área de saúde e
infraestrutura. Gilmar tem per-
corrido secretarias estaduais e
planeja, ainda para maio, uma
peregrinação a Brasília para
buscar diretamente nos Mi-
nistérios saídas para os pro-
blemas das cidades. A4

Palestra gratuita orienta sobre
formalização de artistas

"Produção Cultural - Por
onde começar? " é o tema da
palestra gratuita às 19h de ter-
ça (24) na Secretaria de Turis-
mo. Os produtores culturais Da-
niele Maimoni e Bruno Vicenzo
Peruzzi, da MB Circo e Katina
Sousa, da Bendita Maria, vão fa-
lar sobre a importância da for-
malização, formas de descompli-
car a burocracia, as principais
dificuldades de editais, cha-
mamentos, festivais e projetos
e a diversidade em locais de
atuação. "Com os editais aber-
tos para a produção cultural

na pandemia, ganhou evidên-
cia a importância da formali-
zação dos artistas. Os produ-
tores culturais vão falar so-
bre como produzir orçamen-
tos e fazer inscrição para pro-
jetos e isso vai ao encontro do
planejamento da cultura feito
para nosso município" disse o
coordenador de Cultura, Ivan
Teixeira. O evento é aberto a
toda classe artística e interes-
sados no assunto. Não é ne-
cessário fazer inscrição prévia.
A Secretaria de Turismo fica
na rua General Osório, 846.

Produtores culturais vão orientar artistas

Divulgação
Assessoria Parlamentar
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A necessidade da matéria prima
Aldo Nunes

A minha vivência na
área contábil e econômica -
graças aos bons professo-
res que colocavam "a mão
na massa" -, me ensina-
ram: contabilizar é anotar
com detalhes os fatos para
ambos os lados, tanto daqueles que
o praticam como o daqueles que o
recebem; economizar é não gastar
mais do que possuímos basean-
do-se na contabilidade para co-
nhecer onde está o buraco ou
falha. Portando, ambas as ciên-
cias precisam estar interligadas.

Ultimamente em meus artigos,
tenho me dedicado a comentar
pontos de vista que dizem respeito
a matéria prima, aquelas indispen-
sáveis para que possamos manter
a vida dos seres humanos aqui em
nosso planeta, procurando sempre
experiências já vividas e bem-su-
cedidas, capazes de proporcio-
nar à maioria, bons resultados;
aquilo que te pode ajudar neste
momento pelo qual passamos.

A Lua, nessa segunda-feira
passada (16/05/2020) às 1h15, no
início da sua fase "cheia", toda ala-
ranjada, foi sombreada pela Terra
proporcionando um lindo espetá-
culo, digno de observação e apreci-
ação a olho nu e muito mais, ain-
da, com lunetas e telescópios para
quem teve acesso com esses apare-
lhos, por pequeno espaço de tem-
po: eclipse lunar tipo total, com
magnitude 0'862, a primeira do
ano pois a segunda e última, so-
mente em 08/11/2022 às 8h03.

Nenhum direito a menos!
Professora Bebel

Na quinta-feira, 19 de
maio, a APEOESP concreti-
zou uma importantíssima
iniciativa deliberada em seu
Conselho Estadual de Repre-
sentantes, ao lançar no au-
ditório da sede central, em São Pau-
lo, o Comitê Estadual Sindical de
Luta, cujo objetivo central é o de
juntar forças para interferir na
conjuntura e no processo eleitoral
em curso no país e no estado de
São Paulo, construindo uma pla-
taforma com os posicionamentos e
reivindicações dos profissionais da
educação, dos servidores públicos,
dos trabalhadores e da população
que mais necessita do Estado.
Com essa plataforma, os inte-
grantes do Comitê irão dialogar
com a população e com os can-
didatos ao Governo do Estado e
à Assembleia Legislativa.

Essa plataforma, cuja versão
inicial foi distribuída no lançamen-
to,  receberá contribuições de to-
dos os segmentos, conterá nossa
concepção do papel do Estado e,
entre outras questões, a exigência
de revogação da reforma da previ-
dência, do confisco de aposentados
e pensionistas, da reforma admi-
nistrativa, posicionamento contra
a reforma trabalhista, revogação
do subsídio, programas educacio-
nais excludentes e demais ataques.
Além de propostas para que o Es-
tado cumpra seu papel, valorize os
servidores, atenda às necessidades
da classe trabalhadora, da juven-
tude e do conjunto da população.

A convite da APEOESP, parti-
ciparam do lançamento do Comitê
representantes da Central Única
dos Trabalhadores, da Intersindi-
cal, da Central dos Trabalhadores
e das Trabalhadoras do Brasil, da
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação, da Confe-
deração Nacional dos Metalúrgi-
cos da CUT e de sindicatos, associ-
ações e movimentos. É o início de
um processo que ganhará corpo
com a participação de dezenas de
outras entidades e movimentos.

Os trabalhadores, os servido-
res públicos das diversas áreas, a
juventude, os movimentos popula-
res não ficaram passivos diante do
pleito que definirá os rumos do nosso
país e do nosso estado. Está na or-
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O obscuro governo de um populista (2)
João Ribeiro Junior

Os anos de governo pe-
tista/lulista, cuja fanfarro-
nice e a bazófia substituem
o trabalho honesto e duro,
o anúncio de uma intenção
dispensa sua execução (só
promessas) e o fácil rótulo
de "carismático" dado a um
apedeuta desobriga o portador de
diagnósticos precisos e das políti-
cas coerentes. Anos de governo
(melhor diria de falta de governo)
em disciplina e eficiência, que é su-
prido com show da politicagem e
da corrupção. Ao pão (leia-se "bol-
sas de qualquer coisa") fornecido à
população, acrescenta-se o circo, e
vai se levando, enquanto no Con-
gresso, partidos existem apenas
como veículos de interesses priva-
dos e do clientelismo. Nada de no-
vas idéias e práticas, para o desen-
volvimento desta nação. Nada de
expulsão de seus partidos de políti-
cos comprovadamente corruptos.
É o caso do PT. Nada de decisões
para fortalecer a democracia do
país. E a corrupção continua, pois
não há mecanismos que garantam
a transparência e operem com efi-
ciência. Já basta de discursos que
semeiam mais hipocrisia políticas e
mentiras demagógicas e populistas.
Lula, atrapalhado no português, é
suficiente claro para que a mensa-
gem seja entendida: "os ricos odei-
am os pobres, que só contam com
Lula para protegê-los. "

O que se passou realmente nos
bastidores do governo de Lula, que
dizia que era um Estado Democrá-
tico de Direito? É tão óbvia as men-
tiras demagógicas e o paternalis-
mo e o assistencialismo hipócrita, e
o que é mais importante:  a corrup-
ção e a impunidade. É preciso
transparência governamental, para
que depois, não se diga que a im-

Nessa fase de Lua-Cheia
que vai até o dia 22, nesse
próximo domingo, às
15h44, e que nos brindou
aqui para nós são-pedren-
ses com chuva fraca, mas
benéfica para nossa falta
de umidade e, nos trouxe
um frio inesperado, fora

do comum neste mês. É o produto
do nosso descaso para com o cli-
ma, da nossa inobservância do céu
já cansado, que há muito tempo nos
envia os necessários recados e aler-
tas e, nada de providências.

Pelas informações desta sema-
na trazidas pela imprensa, a preo-
cupação mundial com o clima pede
providências urgentes para não
parar o mundo todo. Concluo que
dias piores virão. Não imaginamos
o tamanho do prejuízo que essa
guerra Rússia/Ucrânia está cau-
sando: indiretamente, todos nós
vamos arcar com eles; os grandes
países estão se unindo para acabar
com ela e isso é sinal prenunciativo
de uma terceira guerra mundial se
não houver uma resolução rápida
de bom senso e ação pacificadora
urgentíssima; já falta matéria pri-
ma básica para alimentação e tra-
tamento de doenças; os países te-
rão de cortar as importações e ex-
portações para suprirem suas po-
pulações pois, a matéria prima está
faltante e não há união ampla en-
tre os países para uma solução
amigável, cada um por si; indús-
trias e comércios param e o desem-
prego aumenta; mesmo em haven-
do as providência necessárias, elas
não surtirão o efeito imediato e isso

é preocupante, ficamos num beco
sem saída; radares na aviação não
funcionam a contento causando
cancelamento de voos e mudanças
em aterrisagem e decolagem mos-
trando quem nem mesmo essas
aparelhagens eletrônicas, são segu-
ras... "aprender sofrendo ou aman-
do, só a prática resolve".

Estamos a exportar carnes,
grãos, minérios além da nossa ca-
pacidade de os transforma-los em
matéria prima necessária às nos-
sas necessidades internas - para
compra-los depois beneficiados e
transformados suas sobras, das
principais economias mundiais
para as quais os exportamos, a pre-
ço de dólar para cobrir nossas ne-
cessidades básicas - sem utilizar a
nossa mão de obra capacitada o que
nos proporciona o desemprego, o
progresso da nossa indústria, do
nosso comércio e serviços. Será que
nossos administradores não veem
nisso uma política prejudicial para
nossa economia? Até quando va-
mos continuar a explorar nossas
riquezas minerais findáveis (petró-
leo, ouro, ferro, bauxita, etc.) e
permanecer a depender do agro-
negócio sem nossa industriali-
zação necessária como única

fonte de abastecimento? Precisa-
mos sim é de ação urgente!

Nosso país está perdendo nos-
sa mão de obra qualificada para os
demais países do hemisfério norte,
pois aqui não estamos valorizando
essa força que sobeja na nossa ju-
ventude, na nossa meia idade, nos
nossos sábios mestres já além de
meia idade que transmitem seus
conhecimentos vividos; colabora-
dores brasileiros das mais diver-
sas atividades e especialidades
que para outros países se foram
e obtiveram trabalho naquilo
do que gostam e fazem com
amor, especialmente Saviano
Abreu, mineiro que nasceu em
Abre Campos e um "brasileiro
que salvou ucranianos em cer-
co russo desta guerra Rússia/
Ucrânia em três operações de
resgate em siderúrgica de Ma-
riupol em trabalho que presta
para ONU - Organização das
Nações Unidas, para libertar
civis que prestam serviços em
área de conflito em todo mun-
do" (Estadão, 20/05/22 pág.A24).

Nada há de mais importante
que não seja nos envolver nessa ba-
talha pela vida, sem nos doar em
benefício nosso e em especial dos
nossos semelhantes. Amar faz parte
de todos nós. Ame-se, respeite-se e
valorize-se e todos vão te amar!

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal
de Rendas aposentado
do Governo do Estado de
São Paulo. E-mail:
audusconsultoria@gmail. com
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dem do dia a luta contra a
carestia, o desemprego, a
miséria, o abandono, a de-
sesperança que tomou con-
ta da sociedade. Vamos
pautar os candidatos e ori-
entar o voto da população
naqueles que tiverem verda-

deiro compromisso com a melhoria
das condições de vida do povo, so-
bretudo dos que mais precisam.
Enfim, nos que se comprometerem
com o fortalecimentos do Estado e
o resgate das políticas públicas e dos
serviços públicos para atender a to-
dos e todas, mas principalmente à

população mais pobre. Para tanto é
necessária a valorização do funcio-
nalismo, que há anos vem sendo
vítimas de sucessivos ataques.

Como um dos encaminhamen-
tos principais, ficou definido que
serão constituídos comitês em to-
das as regiões do estado, sendo que
as subsedes da APEOESP tomarão
iniciativas para viabilizar a unida-
de regional de todas as entidades e
movimentos para que esses comi-
tês possam efetivamente realizar
um trabalho junto às diversas cate-
gorias profissionais, às comunidades e
à população em geral para que o comi-
tê possa interferir na conjuntura atual
no sentido da construção das
transformações necessárias  no es-
tado de São Paulo e no Brasil.

Chega de autoritarismo. Che-
ga de desmonte do Estado, destrui-
ção dos serviços públicos e de
desvalorização dos servidores.
Queremos um novo futuro para
a população paulista e para todo
o povo brasileiro e nos juntamos
à corrente de esperança que vai
mudar o nosso país.

Professora Bebel, deputa-
da estadual pelo PT, presi-
denta da Apeoesp

prensa está se excedendo
em sua liberdade de expres-
são, onde a oposição é tra-
tada como fascista. E a cor-
rupção continua, enquan-
to o Poder Judiciário vira
as costas, com  sua estátua,
sem a balança e a espada
colocada em seu colo e não
em riste, preguiçosamente

E Lula, antes de ser presidente, já
usava a prática de abusar de boa-
tos para prejudicar o adversário,
dizendo que "o Congresso é forma-
do por uns 300 picaretas".

É de se lembrar que no discur-
so de posse, pronunciado em 1 de
janeiro de 2003, Lula prometera à
nação, que "O combate à corrup-
ção e a defesa da ética no trato das
coisas públicas serão os objetivos
centrais e permanentes de meu go-
verno". Um ano depois, seu governo
começou a enfrentar o primeiro de uma
série de escândalos políticos, que mar-
cariam, indelevelmente, seu mandato.
Na realidade, foi uma avalanche de
irregularidades: mensalão distribuídos
a deputados da base aliada; o "homem
da mala", com suas viagens carregan-
do de dinheiro; e agências bancárias
que faziam pagamentos a deputados;
tentativa de extorsão nos Correios,
no Instituto de Resseguros do Bra-
sil, em Furnas. E o escândalo mai-
or: Waldomiro Diniz, ex-assessor
do ex-ministro da Casa Civil, apa-
nhado em flagrante, pedindo di-
nheiro a um empresário. Foi, en-
tão, que se deu "o caso de Waldo-
miro Diniz". Até, então, todos con-
viviam com as contravenções pe-
nais na área de arrecadação de fun-
dos eleitorais. Todo mundo sabia
(inclusive Lula) a identidade dos
contraventores, pois era notória, e
não acontecia nada, nem com CPI.
Até o caso "Waldomiro Diniz", nin-
guém confirmava, mas muitos in-
sinuavam.  A grande diferença en-

tre "jogo do bicho" e "arrecadação
de fundos eleitorais" é que o pri-
meiro convive intimamente com o
povo, tornando toda a sociedade
cúmplice da contravenção, enquan-
to a arrecadação é tema inexplorá-
vel e território de poucos iniciados.
Embora a imprensa de tempos em
tempos promovesse discussões em
torno das fontes de financiamento
de candidaturas e isto inibe a fran-
queza e dificulta que o problema
seja encarado de frente e debatido
com isenção e a profundidade que
merece, com o olhar "atento" do
Judiciário. E de repente, a bomba
explodiu no colo de José Dirceu.
Waldomiro Diniz, o subchefe de
Assuntos Parlamentares do minis-
tro da Casa Civil do governo Lula,
José Dirceu, apareceu num vídeo,
pedindo propina a Carlinhos (Car-
los Augusto Ramos), notório con-
trolador de casas lotéricas). O epi-
sódio ocorrera em 2002 (É de se
lembra que Lula foi eleito em 2003),
quando Waldomiro Diniz presidia
a empresa de loterias estaduais do
Rio de Janeiro (Loerj), sob o co-
mando do governador Anthony
Garotinho, que fazia oposição a
Lula. (Será?) As gravações em ví-
deos foram feitas pelo próprio bi-
cheiro e divulgadas pela revista
"Época" com exclusividade. Ficou,
então, demonstrado que um dos
principais homens de confiança do
ministro José Dirceu, negociara

com os bicheiros o favorecimento
em concorrências, em troca de pro-
pinas e contribuições para as cam-
panhas eleitorais do PT e do PMDB.
(Diniz, em 2005 negociou com os
executivos da G`TECH, empresa
que gerenciava todo sistema lotéri-
co do país com a Caixa Econômica
Federal). O escândalo repercutiu,
gerando uma crise no governo
Lula. No Congresso Nacional, a
oposição pedia, no mesmo dia da
publicação, o afastamento de José Dir-
ceu e a abertura de uma CPI. Waldo-
miro Diniz foi sumariamente demiti-
do, e Jose Dirceu permaneceu no car-
go. E no Congresso ninguém pediu
o impeachment de Lula. Lula, em
seu papel de animador populista
lhe caiu como uma luva no primei-
ro ano de governo, porém, no se-
gundo governo foi de nenhuma
valia, pois entrou numa fase de
paralisia de sua administração.
Suas metáforas e improvisos, cada
vez mais raros, diga-se, já não
causavam o mesmo impacto no
povo brasileiro. Nem positivo nem
negativo. O presidente dos primei-
ros meses de governo, que transpi-
rava emoção e carisma, eletrizan-
do as multidões por onde passava,
dá lugar a um Lula acabrunhado,
previsível, sem graça. O que ele
transmitia não era otimismo, mas
ódio, principalmente quando, ao
ser entrevistado mostrava-se em-
briagado, com palavreado chulo, e
nítida ignorância. Sem falar a sé-
rio em razão do cargo que ocupa. O
que sugerem essas atitudes ao nos-
so povo sonhador.

João Ribeiro Junior, advo-
gado (USP), docente de
Direito Constitucional, de
Teoria Geral do Estado e
Ciência Política, de Histó-
ria. Doutor em Educação,
mestre em Filosofia
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Da irracionalidade humana
José Renato Nalini

Chega a parecer preten-
siosa a postulação de uma
racionalidade nos animais sa-
piens, quando se verifica o grau
de insensatez de tantas posturas
com as quais convivemos. O "pen-
so, logo existo" cartesiano parece manifes-
tar-se de forma distinta entre os
vários tipos humanos.

Quando se assiste ao fanatis-
mo com que se defendem teses surre-
ais, como o terraplanismo, as teorias
conspiratórias que enxergam o mun-
do civilizado pretendendo dominar
o Brasil, aqui introduzindo ideolo-
gias perigosas, a negação à ciência
com a recusa à vacina, chega-se a
duvidar de que a espécie de fato se
distinga dos irracionais.

São tamanhas as evidências
de que as pessoas parecem ter per-
dido o juízo, que o psicólogo cana-
dense Steven Pinker, depois de re-
alizar um curso online, para discu-
tir o fenômeno, acabou por escre-
ver um livro: "Racionalidade. O
que é, por que parece estar em fal-
ta. Por que é importante". Ele está
disponível, editado pela Intrínseca
e nele se lê: "Nessas primeiras dé-
cadas do terceiro milênio, enfren-
tamos ameaças letais à nossa saú-
de, à nossa democracia e à habita-
bilidade de nosso planeta. Embora
os problemas sejam intimidantes,
existem soluções; e nossa espécie

dispõe da capacidade intelec-
tual necessária para encon-
trá-las. Contudo, entre nos-
sos problemas atuais está o
de convencer as pessoas a
aceitar as soluções quando de
fato chegarmos a elas".

Capacidade intelectual
debilitada, quando as pesso-

as não se convertem a uma reação
consistente, cada vez mais urgen-
te, no trato com a natureza exaurida.
Será que ninguém percebe que o maior
perigo que a vida terrestre já enfrentou
no longo percurso por este planeta,
deriva da ação inclemente do bi-
cho-homem sobre o seu habitat?

Se antigamente se dizia "da-
qui a cem anos a Terra correrá pe-
rigo, se não formos mais prudentes
no uso dos recursos naturais finitos".
Hoje, assiste-se e sofre-se de imediato o
resultado de nossa insanidade. Secas
acabam com a colheita do agronegó-
cio. Inundações acabam com vidas
preciosas. Deslizamentos de terra,
desbarrancamento, casas destruí-
das, estradas, equipamentos urba-
nos. Não é algo inevitável: é conse-
quência direta dos maus tratos e
da ignorância que rege o mundo
consumista, egoísta e insensível dos
fabricantes de deserto e dos exter-
minadores do amanhã.

Será que ninguém atina com a
falência da educação, que continua
a patinar em inócuo adestramento de
crianças que perdem a criatividade e a
imaginação, quando são obrigadas a

decorar informações? Numa era em
que um clique em qualquer mobile res-
ponde com eficiência, atualização, co-
lorido e música a qualquer pergun-
ta, por que insistir em aulas prele-
cionais uniformes, se os destinatá-
rios são multiformes?

Não é possível deixar de lado
as competências socioemocionais e
fazer de conta que alguém aprende
se decora uma informação e é capaz
de repeti-la nas previsíveis avaliações,
a preocupação maior dos governos, que
querem "fazer bonito" nos rankings da
desenfreada competição em que o
Brasil mergulhou.

O resultado desse fragílimo sis-
tema de ensino-aprendizagem é o des-
preparo dos formados para o desem-
penho de qualquer atividade que lhes
garanta sustento e dignidade. Já hou-
ve época em que se dizia que o "diplo-
ma abre portas". Hoje, há diploma-
dos às pencas disputando cargos in-
feriores na estrutura estatal que cres-
ce despudoradamente e que faz com
que o gasto público sufoque a mínima
capacidade de investimento.

Ninguém consegue enxergar

que o adolescente detectou a falên-
cia do Ensino Médio e a evasão é
galopante? Uma escola que não
atrai, que não seduz, que é repeti-
ção insossa e cansativa de conteú-
dos ultrapassados, não segura o
jovem que ainda sonha e se desen-
canta com o que lhe é oferecido.

Tudo evidente, a mostrar que a
criatura "racional" se especializou,
neste melancólico Brasil, em fabricar
desertos. Desertos que substituem
exuberante natureza, eliminam a bi-
odiversidade que geraria recursos in-
finitos e desertos mentais, pois em-
bora os orçamentos para a educação
pública sejam vultosos, a falta de di-
retriz e responsabilidade os dissipa
levianamente. Dois exemplos, em-
bora eloquentes, da irracionalida-
de que prospera e que faz chegar ao
topo - a todos os topos - exemplares
significativos da indigência ética, do
descompromisso com o bem comum,
com a desenfreada busca de poder,
riqueza e fama.  Será uma visão
destorcida do real? Gostaria de ar-
gumentos que me contrariassem.
Não perdi ainda a capacidade de
sonhar e de nutrir utopias.

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

Terraplanismo de Bolsonaro
Alexandre Padilha

Há mudanças radicais
no modo de enxergar a
mulher e cuidar da saúde
materna no governo Bolso-
naro. A substituição do pro-
grama Rede Cegonha pela
Rede Materna e Infantil
(Rami) e a apresentação da
nova Caderneta da Gestan-
te representam o retrocesso das políti-
cas integrais de atenção à saúde da
mulher e gestante, onde o papel do
acompanhamento dessa mulher por
uma equipe multiprofissional é igno-
rado e práticas comprovadamente não
eficazes são incentivadas.

A gestante precisa ser vista de
forma integral, com acompanha-
mento de uma equipe multiprofis-
sional. Esse atendimento não se ini-
cia  no ato do obstetra dentro da
sala de parto. A atenção começa na
Unidade Básica de Saúde (UBS)
com o planejamento familiar -  en-
frentando as vulnerabilidades que
a mulher tem no local onde vive -
no pré-natal de qualidade e na in-
tegração com os serviços de parto.

Os serviços de saúde e o cui-
dado da mulher são a porta de en-
trada para o acesso aos programas
sociais, serviços de proteção a vio-
lência e programas de geração de
renda, que garantem autonomia.

A Rede Cegonha, que implanta-
mos em 2011 quando fui Ministro
da Saúde, acompanhava a mulher
de forma integral garantindo assis-
tência obstétrica no pré-natal, parto,
puerpério e ao seu bebê até dois anos
de idade por uma equipe multipro-
fissional. A implantação desse cui-
dado reduziu a mortalidade mater-
na, neonatal e infantil, incentivou  o
parto humanizado e intensificou a
atenção integral à saúde da mulher.
Não é o médico sozinho que vai con-
seguir cuidar dessa mulher.

O cuidado da mulher e criança
como integração de vários pontos
de atenção são as maiores evidênci-
as científicas de como reduzir a mor-
talidade materna e promover uma
primeira infância saudável. A Rede
Cegonha também tinha um olhar
integral para a primeira infância,
para o desenvolvimento dessa cri-
ança. Ela apontava a importância
da busca ativa das crianças vulne-
ráveis nos serviços sociais e educa-
cionais e deixava explícita a promo-
ção da alimentação saudável.

O programa apresentado pelo
governo Bolsonaro esquece a situa-
ção de vulnerabilidade da maior par-
te das mulheres brasileiras, que cau-
sam taxas de mortalidade materna
elevadas, de todas as dificuldades no
cuidado da primeira infância. Ele en-
xerga a mulher como se ela fosse ape-
nas portadora de uma criança e com
foco de como tirar ela da barriga desta
mulher, esquecendo quem ela é e a

Saúde daSaúde daSaúde daSaúde daSaúde da
mulhermulhermulhermulhermulher, gestant, gestant, gestant, gestant, gestanteeeee
e criança estáe criança estáe criança estáe criança estáe criança está
em riscoem riscoem riscoem riscoem risco

situação de vulnerabilidade
que ela possa vir a ter com
seu bebê.

A Rede Cegonha inau-
gurou, com recursos perma-
nentes do Ministério da Saú-
de, os Centros de Parto Nor-
mal, equipamentos próximos
ou dentro de maternidades
onde a grande maioria dos
partos - que não sejam de ris-

co - vão evoluir para partos normais e
que são conduzidos por enfermeiras
obstetrizes, obstetrizes e doulas, en-

frentando a indústria das cesarianas
no Brasil. A Rami não incentiva os
centros e ignora o papel desses profis-
sionais no parto.

A nova Caderneta da Gestante é
mais uma pérola do terraplanismo
sanitário. Volta a defender a amamen-
tação como método anticoncepcional,
comprovado mais do que já evidente
não ser um método adequado e que
coloca em risco novas gestações em
intervalos curtos e é uma das variá-
veis que contribuem para a vulnera-
bilidade na primeira infância, passa
pano pra farra da cesarianas e episio-
tomia - não recomendada pela Orga-
nização Mundial da Saúde desde 2018
-, além de sustentar a defesa de ma-
nobras que significam riscos gra-
víssimos as mulheres, como a ma-
nobra de Kristeller, prática de em-
purrar e forçar a barriga com a
justificativa de facilitar o parto.

O cuidado à saúde integral da
mulher, da gestante e criança, ne-
cessariamente, exige articulação
regional, com serviços de referên-
cia, seja nos equipamentos de Aten-
ção Básica a maternidades de alto
risco. Para isso, é necessário que a
política de atenção esteja pactuada
com estados e municípios.

A política apresentada pelo gover-
no Bolsonaro simplesmente impõe o uso
de práticas ultrapassadas e que des-
respeitam a mulher e não foram cons-
truídas com a sociedade. Entrei com
ações na Câmara dos Deputados para
sustar a nova Rede Materna e Infantil
e no Tribunal de Contas da União para
que a 6ª edição da Caderneta da Ges-
tante seja investigada por incentivar
práticas de violência obstétrica e dire-
trizes não comprovadamente eficazes.

É inconcebível que o poder
público recomende, oriente e finan-
cie práticas de caráter duvidoso e
sem respaldo científico.

Alexandre Padilha é médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)
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São Pedro confirma dois inscritos
para a 14ª edição do Transcatarina

CASAS E APARTAMENTOS

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

APT. CENTRAL TÉRREO:  1 suíte + wc soci-
al, sala, cozinha, área de serviço, pequeno
quintal  e estacionamento. R$ 300.000,00
(todo reformado e mobiliado) - V/C.

APT. CENTRO CALDAS NOVAS /GO:  1
quarto, (2º  opcional),  w c social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 1 vaga,
elevador. R$ 130.000,00. (L.)

APT. PRAIA GRANDE BOQUEIRÃO:  1
quarto, banheiro, sala com sacada, cozi-
nha, área serviço, 1 vaga, elevador. 500
metros da praia, próximo ao centro comer-
cial. R$ 190.000,00 (L)

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 servi-
ço, quarto e banheiro externo, 3 vagas
cobertas + 2 descobertas, área gourmet,
aquecimento solar, ótimo acabamento. R$
830.000,00 (C/F).

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 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, cozinha
gd. com armários, copa, garagem (4+ 3),
edícula , churrasqueira, piscina e quintal.
R$ 780.000,00 (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$
760.000,00 (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 ar-
mários, varandas em L, piscina, quios-
que com churrasqueira, play ground,
campo de futebol, canil, horta,  casa para
caseiro e quarto 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 ÁGUAS CLARAS:   5.000 m2,
toda gramada, casa em tijolos à vista
com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de
TV com lareira, sala de jantar, cozinha,
dispensa, área de serviço, piscina, poço
semi artesiano,  fundos para área verde
R$ 550.000,00 - (C)

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana,
Lot. Primavera R$ 200.000,00.

Considerado um dos maiores encontros do off-road nacional, o Transcatarinaserá realizado de 05 a 09 de julho
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Praça de Esportes do bairro
Paraisolândia é revitalizada

Pouco menos de dois meses
para o Transcatarina e o evento já
conta com um grid formado por
210 veículos. São pilotos e navega-
dores de diversas regiões do Bra-
sil, representando - até o momento
- 14 estados e 95 cidades. O muni-
cípio de São Pedro (SP) tem dois
participantes confirmados.

E eles estão inscritos nas cate-
gorias do "quanto pior, melhor".
Nos desafios "impossíveis" da Ad-
venture 02, Marco Antônio de Sou-
za encara as trilhas a bordo de um
Troller. Já o piloto Marcos Paulo
Santana Mattos escolheu o mesmo
modelo de carro para ocupar um
lugar na Adventure 03.

De 05 a 09 de julho, o 14º
Transcatarina percorrerá cerca de
800 quilômetros, com largada da
cidade de Fraiburgo, a Terra da
Maçã, e, após pernoitar em Canoi-
nhas e São Bento do Sul, chegará
em Jaraguá do Sul. Uma aventura
que explorará os caminhos do Vale
dos Imigrantes, Vale dos Contes-
tado e o Caminho dos Príncipes.

"São 14 anos fazendo história,
promovendo as belezas turísticas e
valorizando a cultura de Santa
Catarina. Durante cinco dias, pas-
samos por diversas cidades e, prin-
cipalmente o pessoal das catego-
rias de passeio, tem a oportuni-
dade de aproveitar o melhor do
estado catarinense", destaca o
presidente do Caçador Jeep Clu-
be, Bruno Gatti - entidade que
organiza o Transcatarina.

As categorias que ainda têm
vagas para o Transcatarina 2022
são de competição (Máster, Gradu-
ados, Turismo, Turismo Iniciante
e Turismo Light) e passeio (Passeio
Radical 03, Camping e Adventure
02). As inscrições seguem abertas
e podem ser feitas pelo site
www.transcatarina.com.br. As
categorias Passeio Expedition,
Passeio Radical 01 e 02, Adven-
ture 01 e 03, já estão lotadas.

Ao participar do Transca-
tarina, os são-pedrenses enalte-
cem o nome da cidade no even-
to pois, entre tantos outros par-
ticipantes, eles aceitaram o con-
vite de encarar essa grande
aventura. E o Transcatarina é
grande por diversos motivos.

Ao reunir uma caravana for-
mada por cerca de 700 pessoas, o
Transcatarina colabora com a eco-
nomia das cidades por onde passa,
uma vez que os visitantes conso-
mem de restaurantes, hotéis, pos-
tos de combustíveis, oficinas, ad-
quirem artesanato etc.

SOLIDARIEDADE - Ainda,
desempenha o lado social, ao arre-
cadar alimentos não perecíveis. Em
média são entregues 12 toneladas
de alimentos por ano, distribuídas
entre as comunidades carentes,
indicadas pelas prefeituras que
apoiam o Transcatarina. "Também

temos o Rally Solidário, realizado
no sábado que antecede o início do
Transcatarina. É um evento desti-
nado às crianças e adultos porta-
dores de algum tipo de deficiência
intelectual", destacou Gatti

No ano passado, foram cerca
de 40 alunos da AMA Fraiburgo e
da APAE Fraiburgo que participa-
ram de um passeio off-road de
aproximadamente 60 quilômetros
pela região de Fraiburgo. Os veícu-
los utilizados foram os 4x4 dos pró-
prios participantes do Transcata-
rina, que também serão os pilotos
dessa aventura. "Este ano vamos
repetir essa iniciativa. Ao proporci-
onar essa experiência, as crianças
sentem-se acolhidas, e ainda cola-
boramos para o desenvolvimento e
reforçamos questões de socializa-
ção e empatia", encerrou.

O 14º Transcatarina tem pa-
trocínio de Santur, Governo de San-

ta Catarina, Hotel Renar, SFI
Chips, Scherer Auto Peças, RH Bra-
sil e Alfa Transportes. Apoio de
Atacadão Pneus, Accert Trans-
porte e Logística, DSTrac Per-
formance 4x4, Grupo Gratt,
Rede PMX - Posto Maçã, Oran-
ge Sun, 3RS Confecções, FD
Stands e Displays, Lave Bem
Lavanderia, Santa Prev. Saúde,
Auto Elite VW, Cervejaria Holz-
bier, Prefeitura de Fraiburgo,
Prefeitura de Caçador e Prefei-
tura de Jaraguá do Sul.

Divu lgação

Pilotos Marco Antônio de Souza e Marcos Paulo Santana Mattos irão representar São Pedro nos desafios
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Neblina exige cautela dos motoristas
Com a chegada da época mais

fria do ano, torna-se mais comum
a formação de neblina, principal-
mente durante as manhãs. E pe-
gar a estrada nessas condições
exige dos motoristas muita cau-
tela. Isso porque a névoa que se
forma reduz bastante a visibili-
dade, o que aumenta o risco de aci-
dentes. O perigo é ainda maior em
rodovias de pista simples.

Dirigir na neblina requer
uma série de cuidados. Os pro-
cedimentos dependem da inten-
sidade do nevoeiro. Em caso de
neblina muito densa, a melhor
decisão é parar o veículo em local
seguro e esperar até que a visibilida-
de melhore. E local seguro, de acordo
com o gerente de Operações da Eixo
SP, Paulo Balbino, são os postos de
combustíveis, bases da Polícia Rodo-
viária, bases de atendimento ao
usuário (SAU), mas jamais o acos-
tamento. Segundo ele, os motoris-
tas devem seguir viagem em baixa
velocidade até encontrar alguma
dessas opções seguras.

Porém, se a intensidade da nebli-
na permite dirigir com relativa segu-
rança, a primeira grande dica ao mo-
torista é não usar farol alto, pois ele
prejudica ainda mais a visibilidade. O
correto, segundo Paulo Balbino, é utili-
zar farol baixo ou farol de neblina, que
lançam luz mais próximo do asfalto, onde a
camada do nevoeiro é menos densa.

Outra recomendação impor-
tante é não ligar o pisca-alerta com
o veículo em movimento. De acor-
do com Balbino, essa decisão pode
provocar sérios acidentes porque
o motorista que segue atrás po-
derá pensar que o veículo com o
pisca-alerta ligado está parado
e vai frear bruscamente, poden-
do ocasionar colisão traseira.

EVITE ULTRAPASSA-
GENS – Reduzir consideravelmen-
te a velocidade do veículo no tre-
cho com neblina também é medida
de segurança que deve ser adotada
nessas ocasiões. "Isso é importante por-
que, caso haja necessidade de usar os
freios, a frenagem será mais segura",
afirma Paulo Balbino. Se a orientação é
reduzir a velocidade, consequentemen-
te, as ultrapassagens devem ser evita-
das ao máximo. O motorista precisa es-
tar preparado para frear a qualquer
instante. Veículos, pessoas ou ani-
mais podem aparecer de repente.

Outra dica é o usuário, antes
de sair de casa, buscar informações
sobre as condições da rodovia, ligando

Dirigir na neblina requer uma série de cuidados, alerta Eixo SP

Divu lgação

para o serviço 0800 das concessioná-
rias, no caso da Eixo SP o número
é 0800 17 8998. Se as condições
climáticas não forem favoráveis, o
melhor a fazer é não pegar a estra-
da naquele momento.

Para aqueles que estão em
viagem, a Eixo SP utiliza os pa-
inéis de mensagens variáveis
(PMV), instalados ao longo do tre-
cho sob concessão, para informar
as condições do tráfego. Câmeras
de monitoramento e viaturas ope-
racionais paradas alertando os

motoristas também são empre-
gadas pela Concessionária para
servir de apoio e orientação.

Paulo Balbino ressalta que
praticar a direção defensiva é im-
portante em qualquer momento,
mas em situações que exigem mai-
or atenção dos motoristas, como
dirigir em meio à neblina, ela é fun-
damental. "A prudência na condu-
ção dos veículos salva vidas. Não
importa se o motorista é experiente
ou novato, é sempre importante
dirigir com cautela", orienta.

A Prefeitura de Charqueada
vem realizando diversas ações de
melhoria para promover a revitali-
zação da Praça de Esportes Felipe
Guerreiro, mais conhecido como
campo de futebol do bairro Parai-
solândia.

Foram feitas as trocas do
alambrado do campo, a reforma do
bar, troca do telhado, instalação de
bancos, substituição do piso de
concreto e pintura interna e exter-
na do bar, reforma dos bancos de
reserva e dos portões de acesso.

A revitalização do local era
uma demanda antiga dos mora-
dores do bairro, que há muito tem-
po reivindicavam a melhoria do
local. Ao longo dos próximos me-
ses, diversas outras ações de me-
lhoria serão realizadas no bairro
Paraisolândia.

"Nós temos investido forte-
mente no esporte e outros pontos
terão atenção também da adminis-
tração. Esporte é qualidade de vida,
é lazer e saúde", disse o prefeito
Rodrigo Arruda (DEM).

A revitalização do local era uma demanda antiga dos moradores do bairro

Divulgação
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do Instagram @meioambientesaopedro ou e-mail: meioambiente@saopedro.sp.gov.br

De onde vieram as abelhas?
E para onde elas vão?
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Prefeitura organiza ação
para acolher moradores
Como proteção contra o frio, as pessoas que vivem nas ruas poderão passar a
noite em sala da Coordenadoria de Esportes preparada para esta finalidade

Existem alguns animais que
estão intimamente relacionados
ao nosso cotidiano, mas nós os
queremos longe. Embora precise-
mos deles várias vezes por dia,
não temos ideia da importância
que têm. Mas entendendo me-
lhor sobre estes animais, talvez
possamos trocar o medo e o des-
prezo pela curiosidade e pelo cui-
dado com esses organismos.

As abelhas e as vespas evo-
luíram a partir de um ancestral
comum. Há cerca de 140 milhões
de anos, surgiram as primeiras
plantas com flores e frutos - um
novo recurso a ser explorado.
Portanto, esses insetos primiti-
vos, que eram carnívoros, desen-
volveram mecanismos para utili-
zar os recursos florais como o
néctar, rico em açúcares, e o pó-
len, que é proteico.

Por tabela, tais insetos come-
çaram a facilitar a reprodução das
plantas, transportando o pólen
(masculino) para o estigma (par-
te feminina da flor), para que
ocorra a fecundação e se desen-
volvam as sementes e os frutos.
Nesse processo de coevolução com
as plantas, com o passar do tem-
po, diferenciaram-se e deram ori-
gem aos agentes polinizadores
mais especializados: as abelhas
que conhecemos (ou tentamos
conhecer) hoje.

O Brasil é o país com a maior
biodiversidade de abelhas no
mundo. São cerca de 250 espéci-
es de abelhas sociais, as chama-
das ASF (Abelhas Sem Ferrão),
que em sua maioria produzem
mel sem apresentar perigo, e ou-
tras 1500 espécies de abelhas so-
litárias, que não vivem em col-
meias e nem produzem mel. Mas
quem leva a fama é a Apis melífe-
ra, a famosa abelhinha amarela
e preta, que vem no nosso caldo
de cana. Apesar da Apis ser mui-
to importante para o setor da
apicultura e da polinização agrí-
cola, pica doído e não é brasileira
- foi trazida no período colonial

para a produção de mel.
Provavelmente fique mais

fácil de entender a importância
das abelhas colocando em núme-
ros: segundo levantamento do
BPBES (Plataforma Brasileira de
Biodiversidade e Serviços Ecos-
sistêmicos), 43 bilhões de reais é
o valor que custaria os serviços
ecossistêmicos prestados pelas
abelhas, de graça, nas lavouras
brasileiras, polinizando flores
para formar frutos maiores, mais
nutritivos e com mais tempo de
prateleira. Isso ocorre porque
existe uma resposta fisiológica,
em que a planta investe mais re-
cursos naquele fruto se ele for
corretamente polinizado.

Portanto, além de importan-
tes interações ecológicas na mata,
existe também a importância de-
las nas lavouras e, consequente-
mente, no nosso prato. Boa parte
dos alimentos que consumimos,
como frutas, legumes e alguns
grãos, tem sua produção reduzi-
da e seu preço aumentado com a
redução das abelhas.

Embora existam muitas es-
pécies ameaçadas, as pessoas co-
meçaram a voltar seus olhos a
esse importante tema nos últimos
anos. São pesquisadores, produ-
tores que têm percebido ganhos
com a conservação e o fomento
das abelhas na fazenda ou curio-
sos que têm se encantado com
esse animal tão especial. É um mer-
cado em expansão e um bem a ser
conservado.  Uma boa oportunida-
de para conhecer mais sobre as
abelhas brasileiras é no Encon-
tro de Meliponicultura Urbana
de Piracicaba e região, que vai
acontecer no próximo domingo,
das 09h às 12h, no Varejão da
Paulista - Av. Dr Paulo de Mora-
es, 2110 - Piracicaba, SP.

Gabriel Galvani F L Oli-
veira, estudante de Enge-
nharia Agronômica na
Esalq, criador de abelhas
e educador ambiental

Semana Paulo Freire
Maio é o mês em que as Etecs

promovem uma programação es-
pecial em homenagem a Paulo
Freire, o patrono da educação bra-
sileira, a Semana Paulo Freira, que
ocorreu de 09 a 13 de maio na Etec
Gustavo Teixeira. Neste ano o
educador completaria 101 anos.

Ele nasceu em Recife, no dia
19 de setembro de 1921 e ganhou
reconhecimento pela dedicação e
luta ao trabalhar pela educação.
O pensador brasileiro, que ganhou
diversos prêmios em reconheci-
mento aos trabalhos desenvolvi-
dos, é lembrado mundialmente em
trabalhos acadêmicos e deixou
uma vasta obra sobre práticas pe-
dagógicas. Ele morreu no dia 2 de
maio de 1997.

As Escolas Técnicas Estadu-
ais organizaram uma série de
eventos e atividades como for-
ma de promover discussões e
disseminação de conhecimen-
tos sobre a obra e o legado do
professor pernambucano.

Na segunda-feira, 09 de
maio, os alunos realizaram apre-

sentações de dança, musicais e
recitais de poesia, um verdadeiro
"Show de Talentos", no meio da
semana houve a visita cultural aos
museus da capital paulistana,
Museu Afro e Mam, além dessas
atividades recebemos especialistas
para uma conversa sobre Saúde
Mental e na Classe Descentraliza-
da de Charqueada recebemos
Gustavo Pissinato, Consultor de
Desenvolvimento de Portfólio
Agrícola da Raízen, para tratar
sobre as temática "Visão Geral so-
bre Etanol e Açúcar".

Não podemos esquecer de ci-
tar o sucesso da peça de teatro "As
Curiosidades de Emília", uma lei-
tura diferente da obra de Montei-
ro Lobato, o Sítio do Pica Pau
Amarelo, escrito e dirigido pela Pro-
fessora Fátima Rodrigues dos Santos
Oliveira, com a atuação incrível dos
alunos do 1º ano do Ensino Médico
com Itinerário Formativo em Lin-
guagens, Ciências Humanas e So-
ciais. Essa semana tem o poder de
trazer a nossa Escola com cor,
musica e arte, enfim a cultura!

A queda de temperatura  - a
mínima prevista para São Pedro na
quarta-feira, 18 de maio, é de 8
graus -  fez o prefeito Thiago Silva
reunir representantes das secreta-
rias municipais de  Governo, Saú-
de e Desenvolvimento Social,
Coordenadoria de Esportes e
Lazer , Fundo Social de Solida-
riedade, Guarda Civil Municipal
e Defesa Civil  para organizar
uma ação de emergência para
acolher os moradores de rua.

Como proteção contra o
frio, as pessoas que vivem nas
ruas poderão passar a noite em
uma sala da Coordenadoria de
Esportes preparada para esta
finalidade, com colchões e co-
bertores.  No espaço também há
um vestiário que poderá ser uti-
lizado para banho. Os que opta-
rem por passar a noite no espa-
ço vão receber alimentação.

"Esta ação emergencial tem
como objetivo principal melho-
rar as condições para estas pes-
soas que vivem em situação de rua.
As baixas temperaturas devem
continuar pelos próximos dias e
queremos oferecer este acolhi-
mento", destacou o prefeito.

Para planejar a ação o prefeito
reuniu o secretário de Governo e
coordenador de Esportes e

Matheus Gasparim/São Pedro

Prefeito reuniu representantes das secretarias para organizar ação emergencial

Lazer,Claudinei Arruda; Márcia
Dente, do Fundo Social de Solida-
riedade; Adriano Mariano, do De-
senvolvimento Social; Luciano
Luna, comandante da Guarda Ci-
vil; Nilson Marchezi, da Saúde  e
Rosilvaldo Amaro, da Defesa Civil.

As pessoas em situação de
rua serão abordadas nas pra-
ças públicas e convidadas a pas-
sar a noite no espaço.

ALERTA - O InMet (Ins-
tituto Nacional de Meteoro-
logia) emitiu na quarta-feira

um alerta de perigo, de nivel
intermediário para mais de
dez estados brasileiros devi-
do a onda de frio que atingiu
todo o país nesta semana. Se-
gundo o instituto, o aviso é vá-
lido até a noite de sexta-feira.
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Demandas do Parlamento são
levadas a governador de SP

Nesta terça-feira (17), o presi-
dente do Parlamento Metropolita-
no de Piracicaba (PMP) e da Câ-
mara Municipal, vereador Gilmar
Rotta (PP), participou de audiên-
cia com o governador do Estado,
Rodrigo Garcia (PSDB) e secretári-
os estaduais. O objetivo do encon-
tro foi de apresentar as demandas
captadas pelos parlamentos regio-
nais e metropolitanos, que devem
ser incluídas no plano de trabalho
do novo governador do Estado,
que será eleito este ano.

O PMP reúne vereadores
representantes de 24 Câmaras
Municipais das cidades inte-
grantes da Região Metropolita-
na de Piracicaba (RMP). Segun-
do Gilmar Rotta, as reuniões
ordinárias do Parlamento Me-
tropolitano, cuja dinâmica é se-
melhante às reuniões ordinári-
as das Câmaras Municipais,
com aprovação de requerimen-
tos, moções de aplausos, de apelo
e indicações, tem trazido visibili-
dade a demandas importantes.

A saúde é um tema recorrente
no PMP, com destaque ao funcio-
namento pleno do Hospital Regio-
nal e a ampliação do acesso a exa-
mes de maior complexidade den-
tro do sistema público de saúde.
"Desde o ano passado, o Parlamen-
to Metropolitano tem encaminha-
do ao Governo do Estado moção
de apelo, ofícios e requerimentos
quanto a necessidade do funciona-
mento do Hospital Regional com
100% de sua capacidade", afirmou
Gilmar Rotta.

O hospital atende 26 cidades,
sendo 24 da Região Metropolitana
de Piracicaba e mais outros dois

municípios. "Muitos deles depen-
dem deste atendimento para dar
fluxo às demandas de saúde local.
No começo deste ano, o Governo
do Estado abriu processo para con-
tratação de profissionais em diver-
sas áreas e também foi anunciado
um aporte de R$ 50 milhões para
custeio e equipamentos, fruto da
ação do PMP e de deputados da
nossa região", informou Rotta.

Outro aspecto levado ao se-
cretário estadual de Desenvol-
vimento Regional, Rubens Cury,
é o reforço para que o Estado
considere o projeto apresenta-
do pelo Parlamento Metropoli-
tano de Piracicaba na audiên-
cia pública do PDUI (Plano de
Desenvolvimento Urbano Inte-
grado) para fomento da econo-
mia de baixo carbono. "Nossa
proposta é que a RMP seja o Vale
da Economia de Baixo Carbono,
servindo de modelo para outras
regiões do Estado e para o país.
Estudamos as potencialidades
de cada uma das cidades e to-
das têm setores com potenciais"
explicou Gilmar Rotta.

Junto ao secretário estadu-
al da Casa Civil, a Cauê Macris,
Gilmar Rotta destacou a neces-
sidade de atenção à malha viá-
ria e a análise sobre os valores
dos pedágio das cidades da re-
gião. "Temos muitos cidadãos
que utilizam diariamente as es-
tradas para o deslocamento ao
trabalho, elevando os custos. Os
pedágios também são obstácu-
los à integração regional e re-
pensar as tarifas é fundamen-
tal para promover o desenvolvi-
mento regional", finalizou.

Demandas apresentadas no Parlamento Metropolitano de Piracicaba
(PMP) foram encaminhadas pelo presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP)

No mesmo encontro, Gilmar Rotta com o deputado estadual Cauê
Macris, secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São paulo

Presidente da Câmara, Gilmar Rotta, com o secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional, Rubens Cury

Assessoria parlamentar
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Prefeito de Charqueada autoriza
contratação de mais 12 guardas civis

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), auto-
rizou a contratação de mais 12
guardas civis municipais para
integrar as forças de segurança
do município. O chefe do Exe-
cutivo esteve reunido no último
dia 12 com os vereadores Tião
Paraná, Maria José, Washing-
ton Benício e Fernando Ciara-
mello, e também com o assessor
de Segurança Pública, Dr. Pau-
lo Koch, para debater estratégi-
as de segurança na cidade.

De imediato já foi autoriza-
do pelo Executivo a chegada

destes novos profissionais, que
serão convocados via concurso
público e a partir do dia 1 de
junho estarão em curso prepa-
ratório para que possam exer-
cer suas funções junto à GCM.

"Essa é mais uma medi-
da que vem de encontro ao
planejamento de intensificar
o patrulhamento no municí-
pio. Além disso, Charqueada
irá receber nos próximos dias
mais uma  v i a t u r a  p a r a  p a -
trulhamento rural  que fica-
r á  à  d i s p o s i ç ã o  d a  G u a r -
d a " ,  d i s s e  A r r u d a .

Prefeito Rodrigo Arruda tratou sobre o assunto com o vere-
adores no último dia 12
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Apeoesp critica uso de "QR Code"
para controlar merenda nas escolas
"É mais um ataque do PSDB à alimentação escolar. Esse governo vem reiteradamente rebaixando a qualidade", disse a Professora Bebel, presidente da entidade sindical

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) faz duras crí-
ticas à iniciativa da Secretaria
da Educação do Estado de São
Paulo de implementar a utiliza-
ção do sistema QR code para con-
trolar a alimentação fornecidas aos
alunos da rede pública do Estado.
O procedimento, de acordo com a
parlamentar, visa constranger es-
tudantes e impedir que possam
alimentar-se mais de uma vez,
assim como não permitir que
professores e funcionários pos-
sam também se alimentar.

A Professora Bebel conside-
ra inaceitável a atitude do go-
verno do Estado de criar um

controle digital (QR Code) para
controlar a alimentação nas es-
colas. "É mais um ataque do
PSDB à alimentação escolar.
Esse governo vem reiterada-
mente rebaixando a qualida-
de dessa alimentação, muitas
vezes reduzindo-a a bolachas
secas, ao mesmo tempo em
que envia alimentos vencidos
ou, por descontrole, permite
que alimentos estraguem e se-
jam descartados", diz.

P a r a  a  p r e s i d e n t a  d a
Apeoesp, o governo de Rodri-
go Garcia, que é continuida-
de do iniciado por João Do-
ria, do qual fez parte o ex-se-
cretário da Educação, Rossi-
eli Soares, que ao longo des-
tes quase três anos só  em

feito ataques à educação pú-
blica no Estado, não tem a
menor preocupação com a ali-
mentação ou aprendizagem
dos estudantes. "Preocupa-se
somente em criar mais e mais
controles, até para justificar
a redução do envio de ali-
mentos às escolas, o verda-
deiro objetivo por trás deste
QRCode. Diante da crise da
economia, com a redução no
número de oportunidades de
empregos, muitos dos alunos
têm na merenda escolar ofe-
recida nas escolas públicas do
Estado a única fonte de ali-
mentação no dia", conta, de-
fendendo que esta fiscaliza-
ção tem que ser repudiada
por toda sociedade paulista.

Em seu mandato, a deputada Professora Bebel tem defendido a merenda escolar de qualidade para todos

Divu lgação
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Charqueada sedia
reunião da Região Turística
da Serra do Itaqueri

Representantes dos 14 municípios se encontraram no Acampark

Divu lgação

Na manhã desta quinta-feira
(19), Charqueada recebeu represen-
tantes dos 14 municípios que com-
põem a Região Turística da Serra do
Itaqueri. Eles se encontraram para a
reunião ordinária da governança
que aconteceu no Acampark.

No local, os convidados foram
recepcionados calorosamente pela
Corporação Musical Charqueaden-
se, com uma belíssima apresenta-
ção enquanto desfrutavam de um
delicioso café com produtos locais
da Fábrica Di Pamonha.

Durante a reunião, Charque-
ada e os demais municípios foram
oficialmente certificados pelo Mi-
nistério do Turismo como integran-
tes do Mapa do Turismo Brasileiro
(Sismapa). Os certificados foram
entregues pelo vice-prefeito Jonas
Lanjoni Del Pino Júnior e pelo pre-
sidente da Serra do Itaqueri e se-
cretário de Turismo de Águas de
São Pedro, César Siboldi.

Entre os assuntos da pauta,
também foi abordado o projeto
Rotas Gastronômicas, da Secreta-
ria de Turismo e Viagens do Esta-
do de São Paulo, o qual selecionou
27 produtores e restaurantes da
Serra do Itaqueri, entre eles dois

de Charqueada: Fábrica Di Pa-
monha e Kayrós Pizzas. Este
projeto do governo estadual visa
valorizar e promover os produ-
tos locais e regionais. Os seleci-
onados terão ampla divulgação
nas mídias e assim poderão ala-
vancar os seus negócios.

Ao final da reunião, todos pu-
deram participar de uma visita téc-
nica monitorada nas atrações do
Acampark, conhecendo de perto
como funciona as operações do
atrativo e expandindo para todas
as cidades da região aquilo que
Charqueada tem de melhor.

"Queremos agradecer ao Mar-
celo Rivaben, diretor-geral do
Acampark, por abrir as portas des-
te belíssimo lugar para que pudés-
semos receber nossos amigos da
região e principalmente por ele acre-
ditar no desenvolvimento por meio
do turismo. Para nós, receber a
reunião da Serra do Itaqueri é mo-
tivo de muita alegria e entusiasmo.
Fizemos e preparamos tudo com
muito carinho para tentar mos-
trar um pouquinho daquilo que
Charqueada tem de melhor para
oferecer", ressaltou o diretor de Tu-
rismo, Gabriel Campos.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Secretaria de Obras implanta novo
ecoponto no Portal do Itaqueri

A Prefeitura de Charqueada
implantou mais um ecoponto na
cidade, agora no bairro Portal do
Itaqueri. A existência de mais um
ecoponto já era uma demanda an-
tiga dos moradores, principalmen-
te aqueles que residem longe do
Ecoponto Água Branca, o único
existente até então no município.

Com a implantação do Eco-
ponto Portal do Itaqueri, os mora-

dores do bairro têm agora um pon-
to seguro para descarte de galhos
de árvores, entulhos de constru-
ções e cacarecos. Além deste, estão
previstos ecopontos nos bairros
Paraíso, Recreio e Santa Luzia, que
fazem parte de uma estratégia da
prefeitura para garantir a limpeza
de toda a cidade, ao mesmo tempo
que promove a opção de descarte
para a população dos bairros.

Divu lgação
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------
VENDO
Sitio com 3 alqueires no macu-
co, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------
VENDO
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza bar-
ros, av.Antônio albino ribeiro, 2
quartos, sala, cozinha, 1 wc,
garagem para 3 carros e salão
comercial sendo 120 m2 de
construção.  Valor: 300 mil re-
ais, aceito financiamento e per-
muta com terreno em Piracica-
ba. Contato: 19 996090194.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Casa com imóvel em Piracica-
ba ou Santos: 3 dorm, 2 suítes,
sala dupla, cozinha balcão,
180m² de const, bairro nobre.
Tr (19) 9.8762-1337 vr 520 mil.

VENDO
Parati 98 completa AR DIRE-
ÇÃO e vidro e trava elétrica. Mo-
tor novo. 1000 motor AT. Fone
(19) 9.9867-9421.

VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, re-
visado, pneus novos. Tratar
(19) 9.9827-1101 valor R$
21.900,00
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documen-
tado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabe-
la. Tratar (19) 9.9862-4594.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e
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.
------------------------------------------
VENDO
Trailer com 2 freezeres horizontais,
1 freezer vertical, 1 geladeira, 1 fri-
tadeira, 1 chapa grande, 6 jogos
de mesas, 20 cadeiras avulsas, 4
tambores medem 3x2 2019, Doc
ok. (19) 9.92020887.
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FALECIMENTOS
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FALECIMENTOS

SRA. MARIA JOSE FARHAT
PEREIRA faleceu dia 17/05/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 84 anos, filha dos fi-
nados Sr. Abdalia Farhat e da
Sra. Carolina Bertolini Farhat,
era viúva do Sr. Sebastião Nu-
nes Pereira; deixa os filhos:
Luis Antnio, já falecido; Ana
Aparecida Pereira Ve-ronez,
casada com o Sr. Odair Vero-
nez; Caroliona Aparecida Pe-

SRA.IVANI COLOMBO
BOMTORIN faleceu no dia 12/
05  na cidade de Piracicaba aos
68 anos de idade.Era casada
com Sr.Luis José Bomtorin Era
filha dos finados Sr.Alvaro Co-
lombo e da Sra.Cenira Dibern
Colombo. Deixa os filhos: Luis
Fernando Bomtorin casada com
Juliana Ap.Andreotti Bomtorin,
Nathalia Fernanda Bomtorin ca-
sada com Maikon de Godoy e
Nadia Vanessa Bomtorin Mata-
razzo casada com Sergio Luiz
Matarazzo. Deixa netos, paren-
tes e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 13/05 ás 16:30 h saindo
a urna mortuária do Velório Me-
morial Bom Jesus –sala 1 se-
guindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. Está sala pos-
sui serviço de velório on-line con-
sulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. RUTH MEIRA CASSARO
faleceu no dia 14/05 na cidade
de Águas de São Pedro aos 93
anos de idade.Era casada com
Sr. Josué Roberto Cassaro Era
filha dos finados Sr.Odilon Mei-
ra Godoy e da Sra.Zilda Ferraz
Meira. Deixa os filhos: Paulo
Jose Meira Cassaro e Fabio Au-
gusto Meira Cassaro. Deixa
neta, parentes e amigos.O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e o seu se-
pultamento deu se 16/05 ás 10:00
h saindo a urna mortuária do Veló-
rio Memorial Bom Jesus –sala 1
seguindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. Está sala pos-
sui serviço de velório on-line con-
sulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANGELO MARTINELLI fa-
leceu no dia 14/05 na cidade de
Piracicaba, aos 84 anos de ida-
de e era viúvo da Sra. Antonia
Fessel Martinelli. Era filho dos
finados Sr. Francisco Martinelli
e da Sra. Santa Zangiacomo
Martinelli. Deixa os filhos: Maria
Cecilia Martinelli Zanirato casa-
da com Rogério Pereira Zanira-
to, Manoel Cezar Martinelli ca-
sado com Marisa Yori Morishita
Martinelli, Mara Celi Martinelli e
Marcio Claudinei Martinelli casa-
do com Kelly Thais Cantovitz
Martinelli.Deixa ainda netos e de-
mais parentes e amigos.O seu cor-
po foi transladado para a cidade
Charqueada e o seu sepultamento
deu se dia 15/05 ás 11:00 h saindo a

urna mortuária do Velório Munici-
pal de Charqueada e seguindo para
o Cemitério daquela localidade
onde foi inumado em jazigo da
família .(GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS )

SR.ANTONIO DOS SAN-
TOS faleceu no dia 15/05  na
cidade de Piracicaba aos 76
anos de idade e era casado
com a Sra.Juracy Finotti dos
Santos .era filho dos finados
Sr.Benedito Batista dos San-
tos e da Sra.izabel Rosa .Dei-
xa os filhos :Roberto Carlos
,Sidnei Donizete ,Edvaldo
Aparecido ,Jeziane Cristina
e Olga de Fatima.Deixa ne-
tos ,bisneto e demais paren-
tes e amigos.o seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamen-
to deu se dia 15/05 ás 16:00 h
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade
onde foi inumado em jazigo
da família. Está sala possui
serviço de velório on-line con-
sulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.ROSELY TOMM RO-
DRIGUES faleceu no dia 16/
05 na cidade de São Pedro
aos 60 anos de idade.Era
casada com Sr. Adão Anto-
nio Rodrigues.Era filha dos
finados Sr.Eduardo Tomm e
da Sra.Maria de Lourdes
Tomm Deixa os filhos: Ally-
ne Tomm Rodrigues casada
com Weslen Aparecido da
Silva Gonçalves e Matheus
Tomm Rodrigues.Deixa ne-
tos, demais parentes e ami-
gos .O seu sepultamento deu
se dia 16/05  ás 16:30 h saindo
a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1
seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde será  inu-
mada em jazigo da família.
Está sala possui serviço de
velório on-line consulte os
familiares. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR.DENESIO SOARES fale-
ceu no dia 16/05  na cidade
de Piracicaba aos 96 anos
de idade.Era casado com a
Sra.Maria Brunossi Soares.
Era filho dos finados Sr.Ilydio
Soares e da Sra.Maria Pau-
la. Deixa as filhas: Iara Soa-
res, Marcia Soares e Rena-
ta Soares Eisenmann casa-
da com Alexandre Augusto No-

gueira Eisenmann. Deixa netos
demais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 17/05 ás 17:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Memo-
rial Bom Jesus –sala2 seguindo
para o Cemitério Municipal da-
quela localidade onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.JOANA TERESA PESSO-
LATO CARVALHO faleceu  no
dia 17/05 na cidade de São Pe-
dro aos 69 anos de idade.Era vi-
úva do Sr.Cicero Jose de Carva-
lho. Era filha dos finados
Sr.Osvaldo Pessolato e da
Sra.Elza Furlan Pessolato. Dei-
xa irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se dia 18/05
ás 10:00 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
será inumada em jazigo da família.
Está sala possui serviço de velório
on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SR.ACHILINO PEREIRA DE
OLIVEIRA faleceu no dia 18/05
na cidade de São Pedro aos 86
anos de idade Era viúvo da
Sra.Juracy Maria de Pontes
Pereira.Era filho dos finados
Sr.Castorino Pereira de Oliveira

e da Sra.Pedrina Carolina da Sil-
va. Deixa os filhos: Izaíra Maria
de Oliveira viúva de Carlos Alberto
Antonio , Janete Maria Callegaro
casada com Carlos Wagner Cal-
legaro ,Antonio Carlos Pereira de
Oliveira e Elizabete Maria Vieira
casada com Jandiro de Castro
Vieira .Deixa netos, bisnetos e
demais parentes.O seu sepulta-
mento deu se dia 18/05 ás 14:30
h saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal de São Pedro se-
guindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumado em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SRA.LAZARA BENEDITA RO-
DRIGUES SMANHOTO fale-
ceu no dia 18/05 na cidade de
São Pedro aos 79 anos de ida-
de Era viúva do Sr.Zulmiro
Smanhoto .Era filha dos finados
Sr.Lazaro Laurindo Rodrigues e da
Sra.Antonia Maria Custodio.  Dei-
xa os filhos: Amarildo Smanhoto,
Amari Smanhoto , Irani de Fati-
ma Smanhoto Pires, Odair Jose
Smanhoto, Paula Beatriz Sma-
nhoto ,Gelson falecido ,Marcia
Cristina Smanhoto Siqueira Dei-
xa netos e demais parentes.o seu
sepultamento deu se dia 19/05 ás
16:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de São Pe-
dro seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

reira Carrara, casada com o Sr.
Benedito Luis Carrara e Rita de
Cassia Pereira Scagnolato,
casada com o Sr. Waldemir
Mario Scagnolato. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familia-
res e amigos. Sepultamento
dia 18/05/2022 às 10h00 do
Velório Memorial de São Pe-
dro para o Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

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.

VALTER ARAUJO MARQUES, estado civil divorciado, profis-
são borrachei-ro, nascido  em Piquerobi, SP, no dia vinte e
sete de janeiro de mil  novecentos  e sessenta e um (27/01/
1961), residente e domiciliado na  Avenida  Guglielmo  Tonon,
472, Nova São Pedro II, São Pedro,  SP,  filho  de  NEUSVAL-
DO  MARQUES  SEVERO  e de CREUZA ARAUJO MAR-
QUES. ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada,
profissão Chaveira, nascida  em  São  Paulo  (22º  Subdistrito
- Tucuruvi), SP, no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e um (27/02/1981), residente e domiciliada na
Rua Ademir  Antonio  Bontorim,  362, casa 2, Recanto das
Águas, São Pedro, SP, filha de ZELITA RIBEIRO CARDOSO.

LUCINÉIA   CRISTINA   MARUSSIG,  estado  civil  divorciada,
profissão professora,  nascida  em  Piracicaba  (2º subdistri-
to), SP,  no  dia  trinta  e  um  de maio de mil novecentos e
setenta  e três (31/05/1973), residente e domiciliada Rua Mario
Zezza, 880,  Jardim  Mariluz,  São  Pedro, SP, filha de ANTO-
NIO DE JESUS MARUSSIG e de CLEUZA APARECIDA VI-
CENTIN MARUS-SIG. CLAUDIA  HELENE  VAINZOF, estado
civil solteira, profissão professora, nascida  em  São  Paulo
(30º subdistrito - Ibirapuera), SP,  no  dia  dezessete de outu-
bro de mil
novecentos e setenta e um (17/10/1971), residente e domici-
liada na Rua Mario  Zezza,  880, Jardim Mariluz, São Pedro,
SP, filha de ALBERTO VAINZOF e de LIA SILVIA VAINZOF.

VLADIMIR  TIAGO SANTOS ALVES, estado civil solteiro, pro-
fissão gerente de  projetos,  nascido em Osasco, SP, no dia
oito de janeiro de mil  novecentos e oitenta e sete (08/01/
1987), residente e domiciliado na  Avenida  Secondo  Giuse-
ppe  Targher,  112,  Nova São Pedro II, São Pedro, SP, filho de
MANOEL BRAS VIEIRA ALVES e de ARLETE APARECIDA
DOS SANTOS. DAYANE  FERNANDES DA SILVA, estado
civil solteira, profissão opera-dora de  vendas, nascida em
Piracicaba, SP, no dia vinte e um de maio  de  mil  novecentos
e  noventa  e  um (21/05/1991), residente e domiciliada  na
Rua  Joaquim Cirino da Fonseca, 799, Vale do Sol, São Pe-
dro, SP, filha de DAGOBERTO MARCOS FERNANDES DA
SILVA e de MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA.

GIOVANE  SOUZA  MELOTTO,  estado  civil  solteiro, profis-
são autônomo, nascido  em Charqueada, SP, no dia vinte e
quatro de agosto de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco  (24/
08/1995),  residente  e domiciliado  na Alameda das Taiúvas,
23, Botânico 1000, São Pedro,  SP,  filho de JOSÉ MAURI-
CIO MELOTTO e de SANDRA REGINA PE-REIRA DE SOU-
ZA MELOTTO. GIOVANA VANDERROSKI AZEVEDO, esta-
do civil solteira, profissão ci-rurgiã dentista, nascida em Águas
de São Pedro, SP, no dia dois  de  outubro  de  mil  novecen-
tos e noventa e cinco (02/10/1995), residente e domiciliada
na Alameda das Taiúvas, 23, Botânico 1000, São Pedro, SP,
filha de JAIRO AZEVEDO FILHO e de ROSA MARIA VAN-
DERROSKI AZEVEDO.

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
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Fa90 saber que pretendem casar-se e apresentaram docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do C6digo
Civil Brasileiro. PEDRO  HENRIOUE  MARTINS  DE  OLI-
VEIRA, natural  de Te6filo Otoni, Estado de Minas Gerais,
nascido aos trinta de maio de um mil novecentos e noventa e
quatro (30/05/1994), profissao medico, estado civil solteiro,
domiciliado e residente a Rua Anna Bandini Mazziero, 302,
Centro, na cidade de Aguas de Sao Pedro, Estado de Sao
Paulo, filho de CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEI-
RA e de dona KARINA DE SOUZA MARTINS. MAYARA DE
LIMA BUENO, natural de Piracicaba, Estado de Sao Paulo,
nascida aos vinte e dois de setembro de um mil novecentos
e noventa e dois (22/09/1992), profissao medica, estado civil
solteira, domiciliada e residente a Rua Anna Bandini Mazzi-
ero, 302, Centro, na cidade de Aguas de Sao Pedro, Estado
de Sao Paulo, filha de MARCELO DA SILVA BUENO e de
dona MARIA ELY DE LIMA BUENO.Se alguem souber de
algum impedimenta, oponha-o na forma da lei. Edital a ser
afixado nesta Serventia.

Aguas de Sao Pedro - SP, 18 de maio de 2022.
Beatriz Galante de Moraes - Escrevente Substituto
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Deputada promove encontro
estadual do seu mandato, hoje

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) promove, neste sábado
(21),  encontro estadual do seu man-
dado, na cidade de São Paulo, com a
finalidade de apresentar a apoiadores
e lideranças o trabalho desenvolvido
ao longo destes pouco mais de  três
anos de mandato na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo e
definir estratégias para a campa-
nha de reeleição. Denominado de
"Encontro da Esperança", o even-
to será realizado, a partir das 9h30,
na quadra da escola de samba Im-
pério da Casa Verde, na rua Brase-
liza Alves de Carvalho, 146, no bair-
ro Vila Baruel, e será o terceiro que
a deputada Bebel promove neste
ano, sendo o primeiro em Piracica-
ba, dia 5 de março, e o segundo na
cidade de Franca, em 2 de abril.

Esse encontro tem a finalidade
de debater, ainda, o planejamento e
diretrizes a serem desenvolvidas pela
deputada Professora Bebel, inclusi-
ve visando a pré-campanha da sua
busca pela reeleição. Nas eleições de
outubro de 2018, a Professora Be-
bel, que preside a Apeoesp, o maior
sindicato de professores da Améri-
ca Latina, foi eleita deputada esta-
dual pelo Partido dos Trabalhado-
res (PT), com 87.169 votos, assu-
mindo seu mandato na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
em 15 de março de 2019, onde tem
atuação destacada, inclusive lidera-
do diversas lutas em defesa da edu-
cação pública de qualidade, assim
como dos professores e servidores
estaduais, contra privatizações e
pelos direitos dos segmentos mais
vulneráveis da população. Lutou
bravamente pela criação do novo
Fundeb, que garante mais recursos
para a melhoria da educação públi-
ca, assim como pela vacinação dos
profissionais da educação em fun-
ção da pandemia e pela suspensão
das aulas presenciais nas escolas,
que garantiu que o número de mor-
tes pela convid-19 no Estado não
fosse maior ainda.

Apresentou mais de 80 pro-
posituras, em defesa da democra-
cia e do estado de bem-estar social,
dos direitos sociais e coletivos, em defe-
sa do funcionalismo público paulista e
dos serviços públicos de qualidade, dos
grupos sociais oprimidos e do desen-
volvimento de Piracicaba e região, como
o que torna Piracicaba Município de
Interesse Turístico, que garantirá,
se aprovado, uma verba anual de
R$ 700 mil para que a cidade in-
vista no desenvolvimento do turis-
mo, gerando, assim, mais emprego
e desenvolvimento.

O seu mandato popular faz en-
frentamento diário às políticas do go-
verno do Estado de São Paulo, pela
melhoria permanente da saúde, do
transporte, da segurança pública,
enfim, na defesa do fortalecimento
do Estado para servir a população
que mais precisa. Tanto que liderou
a pressão que levou o governador do
Estado a desistir de extinguir fun-
dações e autarquias, como a Funda-

ção para o Remédio Popular (FURP),
a Fundação Oncocentro (FOSP), o
Instituto de Medicina Social e de Cri-
minologia (IMESC) e a Fundação Ins-
tituto terras (Itesp), assim como o
Instituto Butantan, responsável pela
coordenação de vacinação de imuni-
zação à covid-19 no Estado.

Toda esta liderança fez com que
Bebel também fosse eleita pelos seus
pares para ser a líder da bancada do
PT, a segunda maior da Alesp, com-
posta por 10 deputados estaduais, e
eleita e reeleita Procuradora da Mu-
lher na Assembleia Legislativa de São
Paulo. Já presidiu a Comissão de
Educação e Cultura, e atualmente é
membro, assim como  integra as Co-
missões de Defesa e dos Direitos da
Mulher;  de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Informação; a de Adminis-
tração Pública e Relações do Traba-
lho e a de Saúde. A deputada estadu-
al Professora Bebel também foi a úni-
ca parlamentar da Região Metropo-
litana de Piracicaba que votou con-

tra o projeto de lei 529, de autoria do
governador João Doria, que provo-
caram reajustes no ICMS em diver-
sos produtos que afetam diretamen-
te o consumidor, desde  hortifruti-
granjeiros até no comércio de veícu-
los usados, além de extinguir a isen-
ção do IPVA para pessoas com ne-
cessidades especiais, assim como foi
a única que se colocou contrária a
instalações de praças de pedágios na
região, por encarecer ainda mais a
vida da população.

Bebel diz que o encontro deste
sábado é justamente para apresen-
tar um pouco deste trabalho de-
senvolvido e dialogar com militan-
tes do partido, apoiadores e lide-
ranças da região novas ações do
seu mandato. "A nossa finalidade
é de prestar contas e também abrir
diálogo visando traçar novas dire-
trizes, tanto para mais este ano de
mandato que temos, assim como
para traçar novas estratégias em
da população paulista", completa.

A deputada Professora Bebel durante encontro regional em Piracicaba, quando prestou
contas do seu mandato e começou a preparar a pré-campanha
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Prefeito Thiago Silva participa da abertura de
encontro de lideranças das Apaes do Estado
Entre dos dias 19 e 21 de maio, São Pedro recebe cerca de 450 pessoas, entre presidentes e gestores das Apaes paulistas

O prefeito Thiago Silva parti-
cipou nesta quinta-feira,19, no Ho-
tel Fazenda Fonte Colina Verde, da
III Capacitação para Dirigentes das
Apaes do Estado de São Paulo. O
encontro da Federação das Apaes
do Estado de São Paulo (FEAPA-
ES-SP) e do Instituto de Ensino e
Pesquisa UNIAPAE-SP reúne
em São Pedro, entre dos dias 19
e 21 de maio, cerca de 450 pre-
sidentes e gestores das associa-
ções paulistas, além de vários
palestrantes do segmento educa-
cional brasileiro e do terceiro setor.

 Recebido pela presidente da
FEAPAES-SP, Vera Lucia Ferreira,
o prefeito falou da importância de
usar os recursos públicos para os

bens sociais. "Estou na vida públi-
ca há 21 anos. Nós somos servidores,
e a gente não faz nada mais que nossa
obrigação, que é transformar os
recursos públicos em bens sociais;
e a Apae é um braço desses bens",
declarou Thiago Silva.

Acompanhado pela secretá-
ria de Educação do município,
Samanta Bontorim, e pela dire-
tora técnica de Apae de São Pe-
dro, Daniele Teixeira, o prefeito
também aproveitou a oportuni-
dade para convidar a todos para
conhecerem São Pedro. "Somos
uma cidade pequena, turística,
acolhedora e de muitas belezas".

A presidente Vera Lúcia lem-
brou que esse é o segundo encon-

tro que acontece em São Pedro, e
que ficou feliz de retomar as ativi-
dades após dois anos de muitas
incertezas. "A pandemia pegou a
todos de surpresa, e com as Apaes
a situação não foi diferente. Nos
reinventamos e mantivemos os ser-
viços em pleno funcionamento.
Porém, chegou a hora de nos re-
cuperarmos das perdas inevitá-
veis desse período, e para isso
precisamos estar atualizados
com relação a tudo que envolve
a gestão de uma Apae".

ENCONTRO - Durante os
três dias de evento, entre as pre-
senças mais aguardadas está a de
Janguiê Diniz, empreendedor que fi-
gurou na lista da Forbes, mestre e

doutor em direito e fundador do
grupo Ser Educacional, o maior gru-
po de educação do Norte e Nordeste e
um dos maiores do país, além de fun-
dador e presidente do Instituto Êxi-
to de Empreendedorismo.

Além de Janguiê, o encontro
contará também com grandes no-
mes do terceiro setor, como Mar-
cio Zeppelini, empresário e empre-

endedor social; Luna Gutierres,
mestre em Big Data pela PUC de
São Paulo; Alex Bill Júnior, influ-
enciador digital e escritor; Priscilla
Trugillo, advogada e sócia da Mo-
nello Advogados; Dr. Luiz Alberto
David Araújo, mestre e doutor em
Direito Constitucional pela Ponti-
fícia Universidade Católica de São
Paulo; Romênio dos Santos, exe-

cutivo com 15 anos de experiência
em gestão, Carol Zanoti, estudou
teologia e filosofia (UNIFAI/SP) e
atua com formações, assessorias,
pareceres e mentorias nas áreas de
desenvolvimento, gestão e avalia-
ção de políticas públicas. A progra-
mação completa está disponível no
site da FEAPAES-SP
(www.feapaesp.org.br)

Prefeito Thiago Silva, presidente da FEAPAES-SP, Vera Lucia Ferreira, secretária de Educação, Samanta
Bontorim, e diretora técnica da Apae São Pedro, Daniele Teixeira

Daniella Oliveira
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São Pedro participa com
diversas atividades, dia 25
Programação, totalmente gratuita, inclui caminhada, aulas de alongamento e de
carimbo; organização é da Coordenadoria de Esportes do Município de São Pedro

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos

Há vários anos, São Pedro participa da promoção

Divulgação

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Espor-
tes e Lazer, preparou diversas ações
para a 28ª edição do Dia do Desa-
fio, a maior campanha mundial de
incentivo à prática regular de ati-
vidades físicas e esportivas, mar-
cado para acontecer no dia 25 de
maio de 2022. A programação,
totalmente gratuita, envolve es-
colas e academias ao ar livre e
inclui caminhada, aulas de alon-
gamento e de carimbó. Academi-
as particulares, centros esportivos
e cidadãos de todas as idades po-
dem participar registrando as
atividades em fotos ou vídeos e
marcando o perfil da Coordenado-
ria de Esportes no Instagram (@es-
porteselazersaopedrosp).

"São muitos os benefícios que
a atividade física proporciona para
as pessoas. E o nosso intuito no Dia
do Desafio é fazer com que a pes-
soa realize alguma atividade para
movimentar o corpo por pelo me-
nos 15 minutos e que isso se repita
todos os dias. Pode ser lavando um
vidro, varrendo a casa ou qualquer
outra ação", explicou a professora
de educação física Silvana Calcio-
lari, responsável por coordenar o
Dia do Desafio em São Pedro.

Para o dia 25 de maio, a Coor-
denadoria de Esportes programou
caminhada, com concentração às
8h, na frente da sede da Coorde-
nadoria, com destino à Feira do
Produtor, próximo à Praça Santa
Cruz. Ao chegar ao local, os parti-
cipantes terão aulas de alonga-
mento e de carimbó, dança cul-
tural da região Norte, que teve
origem no estado do Pará du-
rante o século XVII. A ativida-
de é aberta ao público e gratuita.

Nas escolas da cidade, confor-
me Silvana, os professores de edu-
cação física realizarão diferentes
atividades com os alunos.

ANTES - Antes do Dia do
Desafio, a Coordenadoria de
Esportes também fará ação
com o intuito de colaborar
com as atividades físicas das
pessoas. Na segunda-feira, dia
23, uma equipe da Coordenado-
ria vai adesivar as academias

ao ar livre da cidade com códi-
gos QR Code que levam o usu-
ário a um vídeo explicativo de
como utilizar o aparelho para
o exercício. Basta aproximar
o celular do código para que
seja a feita a leitura, e na se-
quência o indivíduo é direc i -

onado para  o  l ink.  "É mais
uma forma de  a  população
a p r o v e i t a r  u m  e s p a ç o  p ú -
blico para ter  qualidade de
vida e bem-estar, executan-
do de forma correta os exer-
cícios, evitando possíveis le-
sões", comentou Silvana.

CCCCCONTOSONTOSONTOSONTOSONTOS

Inscrições para o
1º Concurso prorrogadas

As inscrições para o 1º Con-
curso de Contos Maria de Lour-
des Teixeira foram prorroga-
das. Agora, o novo prazo para
enviar trabalhos é 28 de maio.
Até o dia 12, a Coordenadoria
de Cultura havia registrado 84
inscrições. Podem participar
pessoas a partir dos 12 anos de
idade nas categorias determi-
nadas por faixa etária. As ins-
crições devem ser feitas exclu-
sivamente pelo e-mail concurso-
m a r i a d e l o u r d e s t e i x e i r a
@gmail.com. Os trabalhos ins-
critos precisam ser inéditos e a
temática é livre. Os prêmios são
em dinheiro e o regulamento
completo está disponível no site
da prefeitura. A escritora são-
pedrense Maria de Lourdes Tei-
xeira foi a primeira mulher elei-
ta para uma Academia de Le-
tras no Brasil.

"Recebemos mensagens
pedindo prorrogação, pois os
professores estão trabalhan-
do com os alunos a produção
de contos e alguns não con-
seguiram terminar. E o nos-
so intuito é que mais pessoas
participem, incentivando o
desenvolvimento de habilida-
des literárias", comentou o
coordenador municipal  de
Cultura, Ivan Teixeira.

A premiação do 1º Concurso
de Contos Maria de Lourdes Tei-
xeira será de R$ 500 para o pri-
meiro lugar; R$ 300 para o segun-
do e R$ 200 para o terceiro. Todos

os trabalhos vencedores serão pu-
blicados em livro on-line.

MARIA DE LOURDES -
Primeira mulher eleita para
uma Academia de Letras no
Brasil, Maria de Lourdes Teixei-
ra nasceu em São Pedro no dia
23 de março de 1907, filha de
Avelino de Souza Teixeira e
Querubina Stela  Rezende.
Aprendeu as primeiras letras
com a mãe e, como estudante,
publicou contos em revistas e
jornais. Casou-se cedo, com
Hermelindo Scavone, que a proi-
biu de divulgar os trabalhos li-
terários. Depois de 20 anos, eles
se separaram e ela, então, voltou
a dedicar-se à literatura, com ro-
mances, contos, artigos e crítica li-
terária. Teve, ainda, um segundo
casamento, com o escritor José
Geraldo Vieira, com o qual viajou o
mundo em missões culturais. En-
tre as principais obras de Ma-
ria de Lourdes Teixeira estão
os romances Rua Augusta, O
Banco de Três Lugares e Raiz
Amarga; os ensaios O Pássa-
ro Tempo e Felícia, e as bio-
grafias Graça Aranha e Gregó-
rio de Matos, além dos contos
O Criador de Centauros e To-
das as Horas de um Homem.

SERVIÇO - 1º Concurso de
Contos Maria de Lourdes Tei-
xeira. Inscrições prorrogadas:
até 28 de maio. Regulamento
completo no site
www.saopedro.sp.gov.br. Mais
informações (19) 3481-9205.
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Professores vão receber
 capacitação no Sesi
São Pedro foi o primeiro município da macrorregião de Piracicaba a
assinar o documento; encontro foi quinta (29) e ação não terá custo

O prefeito Thiago Silva assi-
nou nesta quinta-feira convênio
com o Sesi que vai garantir capaci-
tações para os professores da rede
municipal de Educação. A ação não
terá custo para o município.

Chamado de Recompondo
os Saberes, o programa do
Sesi foi criado para reforçar
as  medidas  adotadas para
diminuir os impactos da pan-
demia na educação.

"É uma satisfação que o
primeiro contrato da macror-
região de Piracicaba seja assi-
nado em São Pedro", disse Ri-
cardo Machado, diretor do Sesi
da região de Piracicaba.

"Esta é mais uma parce-
ria realizada com o Sesi em
busca de uma educação de
excelência para nosso muni-
cípio. São ações que comple-
mentam todo o planejamen-
to feito para esta área tão
importante e uma das que
mais sofreu os impactos da
pandemia", disse o prefeito.

A secretária de Educação,
Samanta Bontorim, destacou
que a capacitação vai ampliar
as ferramentas para os profes-
sores em sala de aula. "Nosso
objetivo é sempre oferecer aos

Prefeito Thiago Silva, diretor do Sesi da região de Piracicaba, Ricardo Machado, secretária de
Educação Samanta Bontorim e coordenador de relacionamento do Sesi, Danilo Lanfredi

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 06/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO
DOS SERVIDORES.
Data da Sessão Pública: 02 de junho de 2022. Horário de Início da Sessão
Pública: 10:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua
Malaquias Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo. O
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público
para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados,
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E
FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.
O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do
site do SAAESP (www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações”
na página principal. Não serão enviados editais pelo correio ou por e-
mail. São Pedro, 20 de maio de 2022.

DANILO DE ALBUQUERQUE Diretor Presidente do SAAESP

docentes as melhores opções para
trabalhar o desenvolvimento
e habilidade dos alunos", dis-
se. O coordenador de Relaci-

onamento com a Indústria e
Comunidade do Sesi, Danilo
Lanfredi também participou da
assinatura do convênio.

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Jardim do Amor, novo
atrativo de São Pedro

Com buquês de corações,
um novo atrativo turístico foi
instalado em São Pedro nesta
semana.  É o "Jardim do
Amor", formado por estrutu-
ras que remetem a flores em
formato de corações, junto da
figura de Santo Antônio, co-
nhecido como o "santo casa-
me nt e i ro" ,  e  cab e ame n t o
para que casais apaixonados
pendurem cadeados simbo-
lizando o amor eterno e a fi-
delidade, a exemplo da fa-
mosa Pont des Arts (a ponte
dos cadeados), de Paris.

O novo atrativo, também
pensado para fotos instagra-
máveis, está instalado em fren-
te à capela Santo Antônio, no
Largo Santo Antônio, no Alto
da Serra, na rodovia munici-
pal Elisio de Paula Teixeira,
nas proximidades da Emeb
(Escola Municipal de Educação
Básica) Iracy Bertochi. São ao
todo 24 metros de cabeamento
para pendurar os cadeados. O
projeto foi desenvolvido pelo
artista plástico e cenógrafo
Sergio Esteves.

De acordo com a secretária
de Turismo de São Pedro, Cla-
rissa Campos Quiararia, o lo-
cal da nova atração foi pensa-
do estrategicamente para a re-
lação com Santo Antonio, san-
to mundialmente conhecido

por interceder por quem quer
encontrar o amor da vida ou
para resolver conflitos com a
pessoa amada.

"Agora, os casais já podem
aproveitar para curtir o Dia dos
Namorados na nossa estância,
aproveitando nossas pousadas,
pontos turísticos, restaurantes e
ainda fazer fotos no nosso Jar-
dim do Amor", comentou.

MAIS - Além do Jardim do
Amor, São Pedro tem diversos
outros pontos instagramáveis,
como o parapente do Parque do
Voo Livre, a escadaria do Par-
que do Cristo, o muro do Está-
dio Ferrúcio Feltrin (o São
Pedrão)e os letreiros na Praça
Gustavo Teixeira e no portal de
entrada do município.

R E L Í Q U I A  -  A  c a p e l a
Santo  Antônio,  a  qual  tem
agora o Jardim do Amor ins-
talado na frente, contém uma re-
líquia de Santo Antônio, doada
pelo Vaticano, sede da Igreja
Católica Romana. É um peda-
ço da pele do santo, que foi en-
viada pelo Vaticano ao bispo de
Piracicaba Eduardo Koaik, em
1985.  O bispo,  então,  doou
essa relíquia a São Pedro em
1994, para ser exposta na comu-
nidade devota ao Santo, no alto
da serra. A Estância é a sexta
cidade do país a receber uma
relíquia de Santo Antônio.

DDDDDEFESAEFESAEFESAEFESAEFESA C C C C CIVILIVILIVILIVILIVIL

Charqueada recebe nova
caminhonete e kit estiagem

As boas notícias não param de
chegar em Charqueada. Nesta se-
mana, a prefeitura e a Defesa Civil
local foram informadas sobre a li-
beração de uma caminhonete e de-
mais equipamentos para combate
a incêndios e auxílio no dia a dia
dos funcionários.

Além da caminhonete 4x2, a
Defesa Civil recebeu três motosser-
ras, uma tenda, três tripés para ho-
lofote, seis holofotes de 100W, ge-

rador elétrico, três capacetes mul-
tiuso, cinco lanternas e dois mega-
fones. Os equipamentos vieram por
meio da Casa Militar de São Paulo
e da Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil.

Além disso, o município
também foi contemplado com o
kit estiagem: são cinco abafado-
res de incêndio, duas bombas
costal flexível, cinco pares de
luvas, dois enxadões, cinco fa-

cões com bainha, cinco óculos,
dois cantis e duas lanternas.

"Assumimos este compromis-
so de reestruturar a Defesa Civil
da cidade e assim temos feito. São
aquisições importantes para atra-
vessarmos este período de estiagem
que está chegando. Seguimos con-
tando com a colaboração de todos
para que as ocorrências sejam cada
vez menores", disse o prefeito Ro-
drigo Arruda (DEM).
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São Pedro inaugura dia 28 o seu Centro
Evento gratuito e aberto à população começa às 9h, no Parque Ecológico Ernesto Baltieri; também será inaugurado o fontanário Luiz Borba

A Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Meio
Ambiente, inaugura, dia 28 (sába-
do), o primeiro CEA (Centro de Edu-
cação Ambiental) da cidade. O evento,
gratuito e aberto à população, começa
às 9h, no Parque Ecológico Ernesto
Baltieri. Na ocasião ocorre também
a inauguração oficial do fontaná-
rio Luiz Borba, apresentação artís-
tica de alunos da Emeb (Escola
Municipal de Educação Básica)
Joaquim Norberto de Toledo e iní-
cio da programação especial da Se-
mana do Meio Ambiente.

Com jardim sensorial, pomar,
horta, entre outros espaços, o pri-
meiro Centro de Educação Ambi-
ental de São Pedro está dividido
em quatro estações temáticas, que
formam um trajeto para percorrer
e aprender. São elas: Cidades Sus-
tentáveis, Solos, Saneamento e Flo-
restas. Todas foram planejadas de
forma a se integrar na aprendiza-
gem, em conformidade com as di-
retivas do Programa Município
Verde Azul, que mede a gestão
ambiental municipal, e atendendo
às demandas da Base Nacional
Comum Curricular. Cada estação
foi projetada com seus próprios ins-
trumentos e metodologias, bem
como painéis explicativos.

Na estação Cidades Sustentá-
veis é possível ter contato, por exem-
plo, com elementos de uma casa

sustentável, como sistema de cap-
tação de água da chuva, placar so-
lar, bicicletário e torneiras com tem-
porizadores. Na sequência, na es-
tação Solos, há horta orgânica,
composteira comunitária e amos-
tra de diferentes tipos de solo (ar-
giloso, arenoso, cimentado e com
cobertura vegetal). Depois, na es-
tação Saneamento estão lixeiras de
coleta seletiva e varal de resíduos,
para que os visitantes percebam
quanto tempo o resíduo leva para
se decompor na natureza. E para
finalizar, a estação Florestas abran-
ge viveiro de mudas, jardim de abe-
lhas e mural com cartas informati-
vas sobre animais nativos.

VISITAS - As visitas ao CEA
podem ser guiadas gratuitamente,
para estudantes e público em geral,
mediante agendamento. E há a opção,
ainda, de utilizar o audioguia, grava-
ção que pode ser acionada por celu-
lar, permitindo que o visitante per-
corra os espaços individualmente.

"Pensamos este Centro de
Educação Ambiental para abordar
diversos conceitos, como biodiver-
sidade, desenvolvimento sustentá-
vel, recursos hídricos, arborização,
produção de alimentos e muitos
outros. Nosso intuito é proporcio-
nar uma experiência incrível e ines-
quecível aos visitantes, com ativida-
des lúdicas e interativas e monitoria
feita por agentes de educação ambien-

tal habilitados. Quando pensamos
na educação ambiental, estamos
também pensando no futuro das
próximas gerações e do nosso pla-
neta", comentou o coordenador
municipal de Meio Ambiente, Ro-
gério Bosqueiro, idealizador do
CEA, que teve investimentos de cer-
ca de R$ 30 mil para a formatação.

O coordenador comentou
também que diversas parcerias fo-
ram estabelecidas com a comuni-
dade local bem como com docentes
e discentes da Esalq (Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz) para a concepção de materiais
didáticos do CEA.

PONTOS DE APOIO - São
pontos de apoio do Centro de Edu-
cação Ambiental a Estação de Tra-
tamento de Água do Saaesp (Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto de
São Pedro), o Centro de Mídias da
Estação de Tratamento de Esgoto
e a Nascente Modelo, uma APP
(Área de Preservação Permanen-
te) no bairro Alpes das Águas, com
diversidade de árvores nativas, tri-
lha ecológica e um espaço para agro-
floresta (sistema de plantio de ár-
vores variadas).

SERVIÇO - Inauguração do
Centro de Educação Ambiental. Sá-
bado (28/05), às 9h, no Parque
Ecológico Ernesto Baltieri(rua Ade-
mir Bontorim, 81). Entrada gratui-
ta. Informações: (19) 3481-9260.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Inauguração dá início à Semana do Meio Ambiente
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Ação acontece neste sábado na
região do bairro Jardim São Tomé

O serviço do Cata Cacareco
acontece neste sábado, dia 21 de
maio, na região do bairro Jar-
dim São Tomé. Realizado pela
Coordenadoria de Meio Ambi-
ente, o programa utiliza cami-
nhão para recolher nas casas
dos munícipes móveis, eletroe-
letrônicos e outros materiais
descartáveis quebrados ou sem
uso. Em caso de chuva no dia, o
serviço será reagendado.

Para o desenvolvimento do
programa, a cidade foi dividi-
da em setores, que são con-
templados com o serviço se-
manalmente, em sistema de
revezamento, para a coleta
dos materiais deixados nas cal-
çadas. Neste sábado, o cami-
nhão do Cata Cacareco está
programado para passar pe-
las ruas dos bairros Jardim
São Tomé, Chácaras Bela Vis-
ta, Jardim São Dimas, Horto Flo-
restal e Residencial São Pedro.

A Coordenadoria de Meio
Ambiente recomenda aos muní-
cipes que deixem os materiais
para coleta nas calçadas antes
das 8h de sábado. "O descarte
de resíduos em locais imprópri-
os pode propiciar criadouros de
vetores de doenças, por isso pre-
cisamos da colaboração do são-
pedrense para dar o destino cor-
reto aos resíduos", explica Ro-
gério Bosqueiro, coordenador
de Meio Ambiente.

PRÓXIMO - Ainda neste
mês, no dia 28, o Cata Cacareco
acontece na região do bairro Mi-
rante de São Pedro. O cronograma
completo está disponível no site da
Prefeitura: saopedro.sp.gov.br.
Em caso de dúvidas, a Coorde-
nadoria de Meio Ambiente pode
ser contatada pelo telefone/
WhatsApp (19) 3481-9260. As
informações são disponibiliza-
das também nas mídias sociais
(@meioambientesaopedro).
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Prefeitura lança Planta on line para agilizar avaliação de projetos
A Prefeitura de São Pedro vai apre-

sentar no dia 27 de maio, no Centro de
Convenções, o Planta on line, ferra-
menta que vai agilizar a avaliação de
projetos de edificação no município.
Apoiada em um Sistema de Infor-
mações Geográficas, esta ferramen-
ta eletrônica vai permitir a profis-
sionais ligados à construção civil,
agentes do mercado imobiliário e pro-
prietários de imóveis, o acompanha-
mento de projetos de edificação em tem-
po real pela internet, sem necessi-
dade de comparecimento aos de-
partamentos da Prefeitura.

"O Planta on line é um impor-
tante passo para garantir agilida-
de do serviço público, com interação
entre setores e facilidades para os mu-
nícipes. A implantação vai ajudar a
desburocratizar todo o processo e faci-
litar a rotina para vários profissionais,
que vão poder acompanhar todas as
etapas de maneira virtual", disse o
prefeito Thiago Silva. Para acessar
a ferramenta, o interessado vai pre-
encher um requerimento on line,
selecionar o serviço desejado, defi-

nir o imóvel, o responsável tributá-
rio e anexar ao processo eletrônico
a documentação digitalizada. Com
o protocolo aberto, o munícipe pode
acompanhar em tempo real a tra-
mitação do serviço até aprovação

final, juntar documentos para o
processo eletronicamente a qual-
quer tempo, visualizar os despachos
proferidos e tramitar os serviços
disponíveis para acesso de profis-
sionais habilitados. O sistema per-

mite ainda que o profissional e o
responsável tributário do imóvel
acompanhem online todas as eta-
pas até avaliação final do projeto,
além de promover integração en-
tre diversos órgãos municipais.

Oficial Planta Online da Prefeitura de São Pedro
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Professores marcam nova assembleia:
reajuste de 33,24% e fim do confisco
Será na Praça da República, em São Paulo, dia 03 de junho, a
partir das 16 horas, com professores de toda Região do Estado

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo) mar-
cou para o próximo dia 3 de junho
nova assembleia dos professores da
rede estadual de ensino para re-
forçar a luta por reajuste salarial
de 33,24% e pelo fim do confisco
de aposentados e pensionistas. A
realização da assembleia foi de-
liberada pela diretoria executi-
va da Apeoesp, no último dia 12,
e acontecerá na Praça da Repú-
blica, em São Paulo, a partir das 16
horas, com professores de todas as
regiões do Estado.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT) diz que é preciso engrossar
o movimento dos professores, para
assegurar o reajuste salarial de
33,24%, que equipara os salários no
magistério paulista ao Piso Nacio-
nal da categoria. Na assembleia, os
professores também definirão es-
tratégias para pedir a revogação da
Resolução 26/2022, que trata do
acesso ao conhecimento para todos
os estudantes, a manutenção dos
protocolos sanitários nas escolas,
uma vez que a pandemia do covid
não acabou, assim como pelo direi-
to de alimentação nas escolas a es-
tudantes e profissionais da educa-
ção; pelo fim dos programas exclu-
dentes; pela reposição, pagamento
e retirada das faltas de greves e pa-

ralisações. A Apeoesp já solicitou
reunião com a atual secretária da
Educação, Renilda Peres, assim
como a Professora Bebel também
já oficiou o governador Rodrigo
Garcia para debater essas reivindi-
cações da categoria.

A Professora Bebel diz que a
assembleia estadual é fundamen-
tal para que se possa, ainda, bar-

rar a implementação da farsa do
subsídio e o desmonte da nossa
carreira. "A Apeoesp está em cam-
panha para que os professores
não optem pelo subsídio, de for-
ma a impedir que ele se concre-
tize e para que possamos, em um
novo governo, lutar pelo resga-
te da nossa carreira e seu aper-
feiçoamento. Portanto, desde já

todas as subsedes devem reali-
zar intensa visitação às escolas,
dialogando com todos os professo-
res e professoras, não apenas para
não aderirem ao subsídio, mas
para debaterem essa questão
nas escolas, pois está nas mãos
de cada um e cada uma a defe-
sa da nossa vida profissional", ori-
enta a presidenta da Apeoesp.

A Professora Bebel já encaminhou ofício à nova secretária da Educação e ao governador Rodri-
go Garcia, pedindo abertura de negociação

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 21 de maio de 2022

A12

Orar fortalece a quem ora
Paiva Netto

Paulo Apóstolo, em sua Epís-
tola aos Romanos, 8:38 e 39, com
grande eloquência, nos revela que
"nada nos poderá separar do Amor
de Deus"; portanto, da Essência do
Criador, que é a Sua verdadeira e úni-
ca Face a se manifestar em todos os
Universos, porquanto o deus huma-
no, com seus inúmeros defeitos, em
nada O representa, pois inexiste:

38 Porque estou certo de que nem
a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potesta-
des, nem o presente, nem o porvir,

39 nem a altura, nem a pro-
fundidade, nem alguma outra
criatura nos poderá separar do
Amor de Deus, que está em Cris-
to Jesus, nosso Senhor!

E o Amor Fraterno é um dos
mais potentes dispositivos da
Justiça Celeste.

Que possamos, portanto, en-
frentar os nossos desafios diários
com a força do Amor do Divino
Mestre. Iluminemo-nos com a
Oração Ecumênica que Jesus
nos deixou, o Pai-Nosso. Orar é
viver a Lei de Deus a todo mo-
mento, porque fala ao coração,
e este é a porta de Deus em nós.

Qualquer pessoa, até mesmo
um Irmão ateu (por que não?!),
pode proferir o Pai-Nosso, sem que
se sinta constrangida. Ele não se
encontra restrito a crença alguma,
por ser uma súplica universal,
consoante o abrangente espíri-
to de Caridade do Cristo Ecu-
mênico, o Excelso Estadista.

DEUS NÃO É O FALIBI-
LÍSSIMO JÚPITER – Todos nós
necessitamos, durante a vida, de
instantes que sejam de elevação
espiritual, filosófica, moral, religi-
osa, política, artística, esportiva,
mental, como o quiserem... e mui-
tos bons frutos serão alcançados.
E aqui está a excelente oportunida-
de. Não somos todos filhos de
Deus?! O terrível mal ainda deste
mundo é o de que muitos confun-
dem o Criador com Júpiter, figura
imaginária que tinha mil defeitos,
ou com outros deuses, que carre-
gavam milhões de falhas. Temos
de livrar a nossa mente e o nosso
Espírito dessa ideia preconcebida
do deus antropomórfico. Deus não
tem nada a ver com Júpiter. Este é
criação do ser humano e espelha
as suas imperfeições. É só pensar
que, antes de tudo, somos seres es-
pirituais, e que nos podemos tor-
nar Almas benditas ou Espíritos
luminosos, diante de Deus, pelos

nossos melhores frutos, pois o Cris-
to reitera, no Apocalipse, 20:13, a
Lei das Obras:

- (...) E foram julgados, um por
um, segundo as suas obras.

A oração - ou, se preferirem, a
reza - é o filho que se dirige ao
Alto quando crê na existência
do Pai-Mãe Celestial ou é o in-
divíduo a dialogar com a sua
elevada condição de criatura
vivente. O Pai-Nosso é a Prece
Ecumênica por excelência.

Vamos, portanto, falar com
Deus, entoando a Oração de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que
se encontra no Seu Evangelho,
segundo Mateus, 6:9 a 13:

A Oração Ecumênica de Jesus
Pai Nosso, que estais no Céu

[e em toda parte ao mesmo tempo],
santificado seja o Vosso Nome.

Venha a nós o Vosso Reino [de
Justiça e de Verdade].

Seja feita a Vossa Vontade [e
humildemente dizemos: jamais a nos-
sa vontade, porque ainda estamos
aprendendo a tê-la com toda a corre-
ção], assim na Terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia dai-
nos hoje [o pão transubstancial,
que está além da matéria, a comi-
da que não perece, o alimento
para o Espírito, porque o pão
para o corpo, iremos consegui-
lo com o suor do nosso rosto].

Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoarmos aos
nossos ofensores.

E não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal, por-
que Vosso é o Reino, e o Poder,
e a Glória para sempre.

Amém!
Firmados no Conhecimento Di-

vino, temos plena convicção de que
tudo melhorará para todos nós.

Aprendemos nessa maravilho-
sa oração de Jesus que podemos
ter certeza de que seremos vitori-
osos, se estivermos em nome de
Deus, do Cristo e do Espírito
Santo, sempre dispostos a tra-
balhar pelos semelhantes.

José de Paiva Netto, jorna-
lista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br -
www.boavontade.com

VVVVVamos, poramos, poramos, poramos, poramos, portanttanttanttanttanto,o,o,o,o,
falar com Deus,falar com Deus,falar com Deus,falar com Deus,falar com Deus,
entoando aentoando aentoando aentoando aentoando a
Oração de NossoOração de NossoOração de NossoOração de NossoOração de Nosso
Senhor JesusSenhor JesusSenhor JesusSenhor JesusSenhor Jesus
CristoCristoCristoCristoCristo
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VERSOPROSA

A VIDA É UMA VIAGEM
Ivana Maria França de Negri

Somos todos hóspedes momentâneos deste tempo e lugar, neste
planeta maravilhoso!

O vento da história há de varrer tudo, transformando em pó os
corpos dos que se foram. Mas novas vidas vão chegando e tomando o
lugar das que já caminharam pela mesma  estrada. Os ciclos se repe-
tem, tudo é transitório e nada é para sempre.

Às vezes, em nossa cegueira espiritual, só pensamos em ter, em
ganhar, em adquirir poder, e nem nos sentimos culpados quando atro-
pelamos outros que dividem a jornada conosco, ao invés de estender a
mão para ajudá-los quando os caminhos são pedregosos.

Essa ânsia desenfreada toma todo nosso tempo. Nem sentimos
quão fascinante é a viagem. Muitas vezes, só quando estamos no final-
zinho dela, prestes a chegar ao destino, caímos na real e compreende-
mos quão vã foi essa corrida insana. E aí, há os que correm contra os
ponteiros do relógio implacável da existência, tentando reaver o tem-
po perdido. Só que pode ser tarde demais...

É preciso cuidar do planeta como um presente precioso que herdamos
de nossos  antepassados. E nos esforçarmos para deixá-lo um pouco melhor
para os nossos descendentes, que pegarão o trem da vida depois de nós.

Quando a viagem chegar ao fim, e olharmos para trás, veremos
que não podemos levar nada que juntamos tolamente. Nem casa, nem
carro, nem roupas, nem jóias, nem dinheiro...Nada!!!

Então, para que juntamos tantas coisas se não poderemos levar?
Destralhar-se é preciso.  Doar, presentear, jogar fora o que já não tem
sentido guardar. Por um tempo foram preciosas, mas depois, podem
virar só tralha mesmo.

A alma – e o anagrama de alma é mala -  vai ficando mais leve, o
fardo mais fácil de carregar e poderemos “curtir a paisagem” da estra-
da. Isso não tem preço!

Pelo menos essa pandemia levou muita gente a refletir, a repensar sua
vida, seus atos. Por que tanta pressa? Por que tanta ansiedade? Por que
não ter tempo para ver um pôr do sol, uma lua cheia, estrelas, tudo de graça!
Por que não afagar seu animal de estimação que muitas vezes fica implo-
rando carinho e não temos tempo para ele? Por que não brincar com as
crianças mais vezes? Por que não ler aquele livro que está na estante há
anos esperando um dia ser lido? Por que só guardar dinheiro e não utilizá-lo
para uma coisa que queremos muito, mas não ousamos comprar? Por que
engolir com sofreguidão quando podemos degustar cada bocado?

Há músicas que são poemas, e uma delas diz: “ é preciso saber viver...”

Quem Vai Salvar a
Vida? - Ruth Ro-
cha/ Historinha
infantil/Meio Am-
biente/ Livro Áu-
dio/Escola infantil
O livro "Quem vai
salvar a vida?" da
escritora Ruth Ro-
cha, conta a histó-
ria de um menino
chamado Tiago que
conversa com sua
família sobre algo
muito importante...
o cuidado que to-
dos nós devemos
ter, para com o
meio ambiente. Os
pais a princípio di-
zem que protejem
o meio ambiente,
pois nunca derruba-
ram uma árvore, ou
colocaram fogo na
floresta. Mas Tiago
mostra que cuidar
do meio ambiente é cuidar de tudo o que existe ao nosso redor por isso
não podemos jogar lixo na rua, desperdiçar água, poluir os rios e as ma-
tas... nossas ações são muito importantes para salvar a vida do nosso
planeta. Um livro maravilhoso que todos devem ler e colocar em prática.
Recomendamos Faixa etária: 06 a 12 anos Você pode encontrar a histó-
ria narrada em: https://youtu.be/odFts1ZFRZ8

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

O VAZIO, É CHEIO....
André Bueno Oliveira

Vazia   - minha caixa de segredos -
não tem mais emoções para ocultar.

Vazio de paixões a lhe assaltar,
meu tolo coração baniu seus medos.

Vazio de tormentas e torpedos,
meu mar, com muito sonho a poetar,

tornando à calmaria secular,
uniu-se à solidão de seus rochedos.

Afirmo que o VAZIO é enganoso!
Fazendo-se não visto,  é volumoso...

tem alma e corpo e vida e tem beleza!

O espaço sideral, ( vazio???)  é lindo!
Pequeno a nosso olhar, é grande... infindo!

É Pai e precursor da Natureza!

Abertas as inscrições, a partir de 23 de maio, para o 15º Prêmio Escriba
de Poesia 2022. Mais informações no site da Biblioteca Municipal

Na quarta-feira passada Vania Lima autografou no SESC seu livro “A Fada
e a Sombra” que aborda o tema da violência sexual infantil.

E hoje, no Museu Histórico e Pedagógico de Piracicaba Pudente de Mora-
es, acontece o lançamento do livro de Rodolfo Capler: “Geração Selfie”.

COMO CONSEGUE?
Paulo Ricardo Sgarbiero

Quando vem a inspiração
Até que é fácil escrever,

Mas há vezes que é preciso transpiração
Para concluir o que se pretende fazer

A Caroline acha bonito,
Ela gosta de ler o que escrevo.

Então orgulhoso a fito
E gentilmente agradeço pelo apreço

Quando escrevemos queremos demonstrar
O que sentimos, o que temos na alma

E no papel precisamos colocar
Para que nossa vida tenha calma

Eis então nossa satisfação,
As pessoas leem o que escrevemos
E expressam palavras de admiração

Temos então a paga, que merecemos.

SOL  DE ABRIL
Madalena Tricânico

Vai terminar o dia...
Tenho a felicidade de voltar
Para casa vendo o ocaso.

Tanta tristeza depois de um dia
Que fiz tudo que devia,
Mas, nada que queria...

Paro e fico olhando para você!
Brilha igual para todos.

Mas, para mim você brilha forte.
Quanto mais triste estiver

O meu coração,
Mais intenso é o seu brilho.

Amanhã você voltará
Com toda sua força, e eu,

A cada pôr do sol,
Morro um pouquinho
De tristeza e solidão.

O QUE FAZER COM TAMANHA EUFORIA
Elisabete Bortolin

O que fazer com
tamanha euforia

Que inunda e enche
meu peito

Do mais puro
amor e alento

Explodindo luzes
de muito efeito.

Toda paz que brota
na alma

Vem mansa, calma,
devagar

Toma lugar
invadindo tudo

E transformando
meu mundo.

A oração é um
contato celeste

Que emana da mais
profunda

Presença EU SOU
em mim

Enaltecendo o amor
sem fim.

ALVORECER NO SERTÃO
Antonio Carlos Fusatto

Madrugada fria e nevoeiro
algumas estrelas insistem a brilhar.
Galo canta no poleiro preludindo:

nova aurora vai chegar!

Inhambu pia na tiguera,
juriti arrulha no cafezal.

            Sabiá no vergel, anuncia a primavera,
            porcos do mato, atacam o milharal.

Da casinha de barrote ao pé da serra,
cercada de flores e coberta de sapé.

Fumaça branca voluteia,
exalando pelo vale, doce aroma de café.

Da cumeeira da tulha abarrotada,
casal de corruíra a chamar.

Anunciando à filhotada,
comida farta, acaba de chegar.

Como é linda a florada
da poda em bisél, dos cafezais.

Avinhados e azulões, trilando na mata,
sinfonia de chupins nos arrozais.

Ouvi histórias assustadoras,
que o caboclo inventa e gosta de contar.

Encenando pra tornarem mais aterradoras,
quanta crendice no jeito de narrar.

Histórias avançam madrugada afora,
caboclo acolhedor, não se cansa de falar.

Pescarias, caçadas, mãe-d’água, caipora,...
entre um café e baforadas, até o clarear!...

ooOoo ooOoo

ooOoo

NOTURNA
Angelvira Carmine

O
Vento
Passa

Da folha
Rouba um

Suspiro

Serenata
De amor
Na minha

Janela
ooOoo

“Poesia é como a máxima de Antoine Saint-Exupèry :
“tu és responsável por tudo que cativas”. E quando

uma poesia não cativa a gente ?!?! Benditos poetas e
poetisas!”

Edson Rontani Júnior

Edson Rontani Júnior é
jornalista, escritor,

radialista e articulista
de vários  jornais.

Integra a Academia
Piracicabana de Letras e

é atual presidente do
Instituto Histórico e

Geográfico de
Piracicaba. Possui

vários livros publicados.

PALAVRA DO ESCRITOR:
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