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DE APOSENTADORIAS

Crueldade institucional
Em apenas uma
semanatrêscasosenvolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chamam a atenção.
O primeiro é a
participação da PRF
em operação (Chacina) dentro de uma favela carioca, ao que
parece os becos são federais ou os policiais
deixaram seu dever legal para
uma "aventura" neofascista.
Ainda em apuração.
O outro caso é de um cidadão que foi abordado, humilhado, investigado, detido, julgado e
condenado na cidade de Guarapuava (Paraná) por um Policial
Rodoviário Federal, conhecido
como PRF Caputo, que se negou
a fazer o auto de infração durante quase cinco horas e "exigindo"
que fossem embora, com um cuidado enorme na mercadoria, que,
segundo ele, "só queria vinhos",
constrangendo a "desbloquear" o
celular, "formou prova" em grupo de WhatsApp que ironizava o
despreparo de uma minoria de
agentes, como ele. Esse foi o motivo que o levou a ameaçar prender a todos e o veículo. Surreal!
Sem contar que, em tese, se apossou de parte da mercadoria apreendida, que na hora de abrir o
lacre estará faltando. Mas são
umas cervejinhas! E mais outros itens, nada demais.

O terceiro caso é
a volta das câmaras de
gás, uma crueldade
sem tamanho no "procedimento" dos agentes, que, para darem
uma "lição" em uma
pessoa especial, conseguiram infringir inúmeros artigos que violam Direitos Humanos Internacionais,
aqueles que os Bolsonaristas dizem ser para vagabundos.
A verdade é que já vivemos
em um estado de exceção, uma
mini ditadura de insanos, somadas à ideologia similar a de Girolamo Savonarola, uma mistura de
imbecilidade e opressão.
Se for para aceitar isso, não
há necessidade de um Estado
Democrático de Direito! Muito
menos de um advogado. "A advocacia não é profissão de covardes", já
afirmava o sempre mestre Heráclito
Fontoura Sobral Pinto.
É ser muito covarde, pegar
em armas do Estado para oprimir cidadão desarmado, coagir,
ameaçar. Até quando? Se for para
aceitar tudo isso, entreguemo-nos
a Hitler, Mussolini... Jamais!
"A cadela do fascismo está
sempre no cio" (Bertoldt Brecht).
As instituições sérias e o sistema
de freio e contrapesos há de castrar essa cadela insana.
Francys Almeida, advogado.

Prefeitura apresenta sistema
informatizado para edificações
Planta On-line foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 27, em evento no Centro de Convenções
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

O projeto foi apresentado pelo prefeito Thiago Silva durante evento nesta sexta-feira, 27

A Prefeitura de São Pedro apresentou, em evento nesta sexta-feira, 27,
a plataforma eletrônica denominada Planta On-line, que tem base de
dados apoiada no SIG (Sistema de
Informações Geográficas). "Nosso

propósito é sempre de aprimorar
os sistemas, tornando nossa cidade cada vez mais inteligente, menos burocrática e facilitando a vida
do cidadão são-pedrense. A agilidade de informações da Planta OnMatheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

TURISMO
RURAL
Alexandre Grassi,
coordenador regional
da Cati Campinas,
Nancy Thame, secretária municipal de Agricultura de Piracicaba,
prefeito Thiago Silva,
Mariana Zinni, da Secretaria de Turismo de
São Pedro, Marcos
Jorge, diretor técnico
da Cati Limeira e
Maurício Perissinotto,
diretor técnico da Cati
Piracicaba, durante
seminário sobre Turismo Rural em São
Pedro, quinta, 26. A8

DIA DO
DESAFIO
Trajeto teve início
na frente da sede
da Coordenadoria
de Esportes e terminou na Feira do
Produtor, dia 25,
em São Pedro;
Região também participa. A3

A5

line pode gerar mais investimentos no
nosso município. São Pedro não pode
parar. A evolução é constante", comentou o prefeito Thiago Silva. O sistema de aprovação de projetos de
edificação da Prefeitura de São Pe-

dro agora é 100% informatizado e
on-line, facilitando aos proprietários de imóveiseprofissionaisdoramo
imobiliário o acompanhamento de todos os trâmites em tempo real e de
qualquer lugar do mundo. A9
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Nossas universidades não
podem ser privatizadas
Alexandre Padilha
O objetivo do governo
Bolsonaro é entregar e
desmontar instituições e
políticas valiosas que estão
inscritas na nossa Constituição. Vimos mais um episódio nesta semana, com
o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 206/19
que institui a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, um
escárnio para o povo brasileiro.
Deputados da base do governo Bolsonaro tentaram, de
todas as formas, aprovar a toque de caixa o texto da PEC na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara no último
dia 24, algo grave e absolutamente inconstitucional.
Parlamentares da oposição,
estudantes e professores se mobilizaram e denunciaram as travas
que os deputados bolsonaristas e
liberais querem colocar nas universidades públicas do país, impedindo não apenas a permanência de
quem já está cursando o ensino
superior, mas também negando
aos brasileiros a oportunidade de
entrar em uma universidade.
Sou fruto de duas universidades públicas do estado de São Paulo e quando ingressei na faculdade
de medicina,decada100 alunos apenas dois eram negros. Hoje, falo
como professor universitário e doutorando, das novas turmas que entram, mais de 30 alunos são negros,
isso graças as políticas de cotas sociais e raciais, importantes instrumentos para inclusão social. Uma
parte dos meus alunos de pós-graduação são os primeiros a fazer
nível superior em suas famílias.
O que é mais grave e curioso é que essa proposta está sendo feita quando a maioria da
população começa a entrar na
universidade pública.
Segundo pesquisa da Associa-

ção Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes), a maioria dos
alunos de graduação
das universidades federais s ã o d e f a mílias
com renda de até um salário mínimo e meio, estudou em escola pública e é
preta ou parda.
A elite econômica, que faz as
vontades do capital e privatiza bens
públicos, olha o país para menos
de 10% da população, queremos
um Brasil para todos os mais de

A educação
brasileira está
sob constante
risco neste
governo, com
cortes e
desmontes
200 milhões de brasileiros. Essa é
a grande força que temos.
Quando um governo pensa na
universidade pública para todos os
brasileiros, muitos jovens que não
tem uma oportunidade sequer,
deslancham em suas carreiras.
Pesquisas mostram que alunos
que ingressam em universidades
através das cotas têm desempenho
melhor que os não cotistas.
Conseguimos pressionar para
que o projeto fosse retirado da pauta, mas é preciso estarmos atentos
de forma permanente. A educação brasileira está sob constante risco neste governo, com cortes e desmontes. O papel das
universidades públicas, assim
como a importância do SUS, precisa ser discutido com a sociedade.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

Você tem razão! Mas reaja!
José Renato Nalini
É compreensível o desencanto da juventude com a política partidária praticada no
Brasil. Aqueles que se propõem a representar o povo,
único titular daquilo que um
dia se chamou "soberania",
não são os protótipos do altruísmo
desinteressadoquesóexistenodiscurso.
Ao contrário, o que se vê é uma série escandalosa de práticas nefastas.
O partido político deveria ser
a expressão de um ideal. Com princípios, metas e estratégias para bem
servir aos objetivos da nação. Selecionar os melhores, pois o guia deve ser
inexpugnável. Precisa ser paradigma ético. É isso o que acontece nesta terra? Podem existir quarenta
fórmulas distintas de concepção de
governo? Os partidos brasileiros têm
musculatura sólida no campo da moral e dos bons costumes? Ou servem
apenas para sustentar aqueles que fizeram da política uma profissão?
Foi-se o tempo em que as Câmaras Municipais reuniam homens dispostos a ceder o seu tempo e,
de forma espontânea e gratuita - muitasvezesatécomgastospessoais - para
ajudar a administrar a cidade. Local onde tudo acontece. Os partidos se tornaram fontes de receita,
alimentados por milionários Fundos Eleitoral e Partidário - que sustentam
estruturas que só se preocupam com a
retroalimentação do sistema.
Quando se pensa em "orçamento secreto", em "falta de decoro", em cooptação remunerada
para fazer parte dos que se apoderam do Erário para atender à
sua cupidez narcísica, é óbvio que
o jovem - que ainda sonha, que é
sensível para captar a falsidade e a
hipocrisia - se desalente e abomine
a participação nessa coisa que está
longe de ser gratificante.
Todavia, é preciso que essa
coragem se posicione. Ainda não
se dispõe de outra fórmula viável de
transformar a melancólica situação da
República em algo digno de apreço. O voto do jovem a partir de
dezesseis anos é o reconhecimento de
que o adolescente merece respeito. Ele
tem voz. Ele pode transformar o panorama tétrico em algo palatável.
A nossa concepção imperial
de governo ainda incensa o Executivo, que é o poder concentrador das atribuições. Dispõe de
recursos e da discricionariedade
das nomeações. Daí a evidente hipertrofia dessa função à qual incumbiria apenas administrar, ou
seja, cumprir a lei, enquanto
não exista controvérsia.
Mas é no Parlamento que reside o foco da vulnerabilidade sistêmica. O Brasil adotou um constitucionalismo assimétrico. O orçamento é engessado e todo destinado ao atendimento de objetivos considerados essenciais. O que restaria para investimento - fundamental para o desenvolvimento gerador de empregos - é pouco e fatiado entre os áulicos do Parlamento.
Fala-se em "governo de coalisão",
mas - na verdade - tem-se um "gover-

no de captação" do combalido
Erário. Refém de quarenta partidos, que servem como vestimenta transitória dos sequiosos gastadores do dinheiro
do povo, o Executivo se submete às barganhas. As mais
constrangedoras.
Por isso é que o jovem
precisa banir de todos os Parlamentos, nas três esferas da Federação, aqueles que se comportam
de forma inteiramente antípoda ao
que deveria ser. As eleições de outubro de 2022 poderiam servir para
a renovação desses quadros comprometidos.
Existem pessoas honestas.
Retas e bem-intencionadas. Estas é que devem merecer a atenção e o voto da mocidade. Aque-

Foi-se o tempo
em que as
Câmaras
Municipais
reuniam
homens
dispostos a
ceder o seu
tempo

les que terão décadas para viver, não podem abdicar de seu
poder de decidir. O Brasil está
pagando um preço muito elevado
pelas más escolhas. A sangria é fatal. A República sofre de contínua
e crescente hemorragia ética.
Mais importante até do que
eleger as chefias dos Executivos, é
prover esta Pátria maltratada de parlamentares dignos, não aqueles que
depois nos deixarão frustrados, com
todos os motivos "para lamentar"...
Só a renovação do Legislativo
poderá reabrir as portas hoje aparentemente fechadas da esperança, com vistas à adoção da seriedade na gestão da coisa pública.
Desde logo, um compromisso
que é praticamente inexistente entre nós: acompanhar o eleito, cobrar dele, fiscalizá-lo, chamá-lo à
ordem, recriminá-lo, quando for o
caso. Não se esquecer que o representante é mero mandatário, instrumento do verdadeiro poder, que
está no representado. E caminhar,
o quão possível, para uma Democracia verdadeiramente participativa. Pois a sua versão representativa já foi corroída e cupinizada.
Jovem brasileiro: você tem razão ao nutrir ojeriza pela política
partidária. Mas reaja: a sua omissão tem o efeito bumerangue. Você
é que continuará a ser a vítima indefesa dos abutres que não têm
compromisso com a ética e com o
verdadeiro amor à Pátria.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

É urgente mudar os rumos do nosso país
Professora Bebel
Alguns fatos evidenciam a urgência de nos
mobilizarmos para colocar
um fim ao governo genocida, que lamentavelmente
ocupa desde 2018 o Palácio do Planalto.
Os militares encastelados no
aparelho de estado, fora de suas
funções naturais e excessivamente bem remunerados, elaboraram um documento de 94 páginas intitulado "projeto de
Nação", no qual retomam as
pautas prioritárias do neoliberalismo para o Brasil, entre elas o desmonte do Sistema
Único de Saúde (SUS), por meio
do fim da sua universalidade e
gratuidade no prazo de três
anos. Propõem também a cobrança de taxas nas universidades públicas, medida que excluiria
de vez os estudantes pobres e retomaria a completa elitização do ensino superior, como no passado.
A elite à qual servem esses senhores jamais aceitou a presença
do povo dentro das universidades,
que de fato passou a ocorrer durante o governo Lula, tendo Fernando Haddad como Ministro da

Educação. Trabalham para
que o país retroceda. A mobilização social impediu que
já fosse votado na Câmara
Federal o projeto que institui taxas nas universidades públicas, mas o
perigo permanece.
Faz parte desse mesmo tipo de
projeto a aprovação também na
Câmara Federal do projeto que institui o ensino domiciliar, que ataca
alguns dos pilares da educação,
como a sua universalidade, a socialização das crianças e jovens
como princípio educativo e a
equanimidade no acesso ao
mesmo padrão de ensino e conhecimento para todos os brasileiros.
Estamos em campanha para que
os senadores rejeitem esse projeto.
Na mesma semana, o Ministro Paulo Guedes, da Economia,
anuncia que se for reeleito Bolsonaro terá força para encaminhar
a privatização da Petrobras. Seria o mais duro golpe até aqui
aplicado sobre o patrimônio e a
soberania do nosso país.
Ainda nessa semana o presidente da República vetou a concessão do título de heroína da Pátria
à psiquiatra Nise da Silveira, precursora do tratamento humani-

A elite à qual
servem esses
senhores jamais
aceitou a
presença do
povo dentro das
universidades
zado para doentes mentais, superando a visão do isolamento
e torturas como "tratamento"
desumano para essas pessoas.
Não importa, a Dra. Nise tem
e terá uma dimensão que jamais
será alcançada por nenhum membro ou apoiador deste governo.
E haverá ocasião correta para
que o nosso país a homenageie
merecidamente.
Manifesto também minha indignação com a ação violenta da
Polícia Militar do Rio de Janeiro,
na favela de Vila Cruzeiro, na capital fluminense. O saldo de 23 mortos demonstra o fracasso da política de guerra total implementado
por diversos governos estaduais
naquele estado e que coloca em
situação de perigo letal uma população já em permanente estado de vulnerabilidade.

Esse tipo de política, aliás, tornou-se ainda mais proeminente
durante o atual governo federal
genocida e armamentista e que esperamos brevemente superar.
Finalmente, nessa semana trágica, Givanildo de Jesus, cidadão
negro de 38 anos com transtornos
mentais e que há 21 anos tomava
remédios controlados, foi morto
por dois agentes da PRF, em Sergipe. Os agentes o assassinaram
sufocado por gás dentro de uma
viatura da corporação, repetindo o método nazista que exterminou milhões de pessoas na
década de 1940.
O fato demostra o grau de despreparo, crueldade, violência e o
preconceito de todos os escalões
deste governo genocida que infelicita o país. Vergonhosamente o comando da PRF não condenou a
conduta dos agentes, tornando-se
cúmplice desse crime.
Queremos justiça para Genivaldo e para todas as vítimas da
violência policial no país e vamos,
com nossa luta e nosso voto, mudar definitivamente essa situação.
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT, presidenta da Apeoesp

O negacionismo contra o agro tecnológico
Xico Graziano
Mesmo com dinamismo do agro puxando desenvolvimento de importantes
setores secundários, ainda
há economistas ortodoxos
Há duas espécies de
negacionistas que desmerecem a moderna agropecuária no Brasil. Uma é formada por
economistas ortodoxos. Outra pela
esquerda caviar. Ambas ofendem
a evolução tecnológica.
Nesse artigo, vou tratar dos
primeiros. Depois, falo dos ideólogos do atraso.
Certos economistas do século passado, ligados ao pensamento tradicional, teimam em
analisar o agronegócio como se
a agricultura ainda funcionasse isolada na economia. Chamam-na de "setor primário".
Baseados no problema chamado de "doença holandesa", criticam a "comoditização" da economia brasileira. Dizem que levará ao atraso do país.
Conforme relatada na literatura econômica, a doença holandesa é definida como a valorização
permanente da taxa de câmbio de
um país, devido à existência de vantagens comparativas naturais que

favorecem suas exportações primárias.
Chama-se "holandesa" por ter sido analisada,
inicialmente, na economia
dos Países Baixos, onde a
descoberta e exportação
de gás natural no Mar do
Norte apreciou o câmbio
e prejudicou a indústria
manufatureira do país. Isso ocorreu nos anos 1960.
O tempo passou, entramos
na era tecnológica. Em pleno
século 21, porém, os economistas
ortodoxos ainda utilizam a teoria
das vantagens comparativas- idealizada por David Ricardo em
1817- para condenar a exportação considerada "primária".
Aonde está o equívoco?
No fato de que a competitividade agrícola do Brasil, frente ao
mundo, não depende mais de
"vantagens naturais", mas sim
de fortíssimos investimentos
realizados no processo tecnológico de produção do agro.
Estudos referenciados pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Ministério da Agricultura e Embrapa, elaborados por
especialistas como José G. Gasquez,
José Eustáquio R. Vieira e Eliseu
Alves, mostram que a tecnolo-

O agronegócio
se tornou o
melhor negócio
do país
gia passou, há 40 anos, a ser a
variável básica para explicar, em
60%, o crescimento da produção rural no Brasil; o fator terra caiu
para 20%, idem o fator trabalho.
Quer dizer, resumindo a
história: cada tonelada de grão,
ou carne, ou celulose e algodão,
frutas ou o que for, oriundo do
agro e exportado pelo país, contém tanta tecnologia nela embutida quanto um bem manufaturado. Ou muitas vezes mais.
Todo um pacote tecnológico
elevou fortemente a produtividade
da agropecuária: variedades de
plantas geneticamente adaptadas
aos trópicos, raças e cruzamentos
de animais precoces e super produtivos, controle fitossanitário rigoroso, correção e fertilização do
solo, maquinários controlados por
GPS e gestão sustentável. A média
de crescimento da PTF (Produtividade Total dos Fatores) foi de 3,8%
a.a nos últimos 20 anos.
Conclusão: é grave erro, conceitual e metodológico, tratar os
produtos da exportação do atual

agronegócio como os daquela época
do modelo exportador de açúcar
colonial ou do café latifundiário.
Se a indústria ficou para trás,
o problema nada tem a ver com as
exportações agrícolas, mas com sua
incapacidade de inovação tecnológica. Preferiu depender de benefícios públicos para manter competitividade. E perdeu. ...
O agro, pressionado pelos acordos de livre comércio da OMC (Organização Mundial do Comércio)
desde a rodada Doha, conseguiu
alterar a política agrícola, a partir
da estabilidade trazida pelo Plano
Real, e correu atrás da produtividade, contando com a ajuda das
incríveis "Embrapas" da vida.
Nos complexos produtivos
atuais, onde se mescla o campo com
a cidade, pode-se até dizer que a
equação histórica do desenvolvimento se inverteu: é o dinamismo do agro, impulsionado
pelas exportações, que puxa importantes setores secundários e
terciários da economia.
A realidade está aí para comprovar: o agronegócio se tornou o
melhor negócio do país
Xico Graziano, Conselheiro do Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS)

O obscuro governo de um popolista (3)
João Ribeiro Junior
O escândalo repercutiu, gerando uma crise e a
abertura de uma CPI. No
Congresso Nacional, a oposição pedia, no mesmo dia
da publicação, a demissão
de Waldomiro Diniz. E José Dirceu? O governo tentou abafar o
caso, pois José Dirceu, seu mentor,
conferia ao governo um mínimo de
competência e racionalidade política. Todas as vezes em que um
governo perdeu o principal operador político, o desastre foi irrecuperável. E isto aconteceu, Lula sem
José Dirceu (que dizem, que depois
que saiu do governo, estar morando em Cuba) era absolutamente até
hoje incompetente para administrar
e resolver crises políticas (diziam
que Lula era "aprendiz de feiticeiro"). Na verdade, Lula sem José
Dirceu tonou-se um presidente
simbólico, que exerceu a função de
administração do dia-a-dia.
E o PT não tinha projeto de
governo, só de poder. Então o país,
depois de cantar em prosa e versos, as façanhas de Lula, o PT dizia, ao povo brasileiro, que Lula
sabia tudo, criticando todos os governos anteriores. Sozinho, Lula
aparelhou a administração pública federal, nomeando companheiros inteiramente inexperientes para
os principais postos de gerência da
máquina pública. E deu no que
deu: 2003 caracterizou-se como o
ano do espetáculo da ineficiência
administrativa, com o novo presidente; em 2004 foi evoluindo como
o ano do total desacerto petista em

matéria política. (Diziam
que " a crise não acaba porque o PT não deixa").
Lula, em seu papel de
grande animador lhe caiu
como uma luva no primeiro
ano de governo, mas no segundo governo foi de nenhuma valia. Devido a paralisia de sua administração, com
suas metáforas e improvisos, eram
cada vez mais raros, diziam que
causavam o mesmo impacto em
tudo o que respeita ao Brasil. Nem
positivo nem negativo. Então, outro escândalo, assombrou povo o
mal informado e "deitado eternamente em berço esplendido". Só em
julho de 2005 o povo ficou sabendo que José Adalberto Vieira, e do
deputado José Genoíno Neto (um
dos primeiros comunistas guerrilheiros presos no Araguaia). A prisão ocorreu após ser encontrada uma mala
com R$ 200 mil reais e US$ 100 mil
dólares na cueca (!). Este episódio resultou na queda do líder do PT, na
Assembleia Legislativa no Ceará,
cargo que ocupava desde 2003,
José Genoíno cognominado Ger.
(Geraldo), pelos militares. (É de se
notar que até hoje é chamado "delator" por militares, principalmente, pelo então deputado e ex-capitão Jair Messias Bolsonaro do
Exército), nosso atual presidente.
Os dólares na cueca de um dirigente do PT foi mais um tapa na
cara da pátria brasileira. Tem também o caso do filho do ex-presidente
da República, que ganhou presente valioso de uma empresa concessionária de serviço público, que tem
como acionistas o BNDES e fundos de pensão de estatais. (que deu

Lula diz que nunca
leu um livro e que
não os lê. Diz
que não tem
curso superior e
que a imprensa
lhe dá azia
em nada) .
E o caso do ex-presidente da
Câmara, João Paulo Cunha, que
usou o dinheiro da Câmara para
fazer pesquisa sobre as chances
como candidato ao governo de São
Paulo. Tem, ainda, o escândalo de
fundos dos gastos injustificáveis do
Banco do Brasil e do BNDES com
publicidade. Tudo isso veio demonstrar que o PT, uma vez no
Planalto, cometeu crimes e desvios
éticos, sobretudo para um Partido,
que se apresentava como diferente
dos outros. Todo o levantamento
anterior das diversas acusações
que ocuparam a mídia durante o
primeiro mandato do ex presidente Lula colaborou para uma mudança no cenário 2002, quando o
partido começou a ser fundamental no processo eleitoral, sendo que
em 2006 o partido passa para o
segundo plano e a tentativa de reeleição por conta das medidas sociais do governo e a tentativa de reeleição fica por conta das políticas
sociais do governo, com destaque
para o "Bolsa Família" (que, na verdade, foi criação do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso) e a
"Fome Zero", das cestas básicas do
velho e bom clientelismo. E com a

ajuda dos juros estratosféricos, que
fazem Tanto isso é verdade, que o
o delírio dos banqueiros e do capital especulativo. No seu caminho
rumo à reeleição, entregou José
Genuíno às feras e abençoou a estratégia de defesa da dupla Delúbio Soares e Marcos Valério, de justificar as cachoeiras de dinheiro que
não pararam de jorrar como Caixa
2 para as campanhas do PT.
O interessante é que a respeito, Lula declarou "que o PT vai ter
que se explicar perante a sociedade
e pagar por seus erros". Em suma,
o ex-presidente disse em alto e bom
som aos seus correligionários, que
ele não tem nada a ver com isso.
Enquanto isso, todo esse escândalo (provavelmente, sendo o
mais importante o "Mensalão", salta aos olhos que todos os envolvidos (incluindo o ex-presidente. ("o
bom ladrão") contavam com a certeza
da mais total e absoluta impunidade.
Nada lhes aconteceria. E o dinheiro
vivo correndo o país todo, e a turma
da malandragem com toda certeza
(leia-se: os amantes da Pátria amada)
sonhava que jamais seria apanhada.
Porém o "poderoso chefão"
foi, mas logo depois, as artimanhas
jurídicas o soltaram. Essa é uma
parte da História do Brasil contemporâneo, que nossos filhos saberão
quem foram os coveiros da Nação.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
de Direito Constitucional, de Teoria Geral do
Estado e Ciência Política, de História, doutor
em Educação, mestre em
Filosofia (Unicamp)
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S ELO

Meio Ambiente desenvolve Certificação
para escolas com práticas regenerativas
Selo "Escola-Catavento" resulta de parceria entre a Esalq, Coordenadoria de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação

Com o intuito de incentivar
práticas regenerativas nas escolas
municipais de São Pedro, a Coordenadoria de Meio Ambiente, em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Esalq (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz), desenvolvem o selo de
certificação Escola-Catavento, a ser
entregue a instituições de ensino
participantes de projeto de educação ambiental planejado pela coordenadoria junto da universidade.
O projeto do Selo Escola-Catavento tem como base sete pilares água, florestas, resíduo, energia,
agricultura, cultura e desenvolvimento pedagógico -, que são trabalhados individualmente, mas também de forma integrada. A escola que opta participar do processo de obtenção do selo inicia
um ciclo de quatro anos de trabalho junto à Coordenadoria
de Meio Ambiente para o desenvolvimento dos macrotemas.

"A ideia do selo é de apoiarmos a rede de educação em todo o
processo e não somente no produto, ou seja, oferecemos ações conjuntas para a obtenção do selo. Tendo isso em mente, são disponibilizadas oficinas para os alunos e
para o corpo docente", explicou o
coordenador municipal de Meio
Ambiente, Rogério Bosqueiro.
Dão início ao desenvolvimento do projeto na cidade as escolas
de Ensino Infantil, especificamente as turmas de pré II. Elas participam atualmente de oficinas relacionadas ao Ciclo da Água, com equipes do Meio Ambiente, todas as terças e quintas-feiras, por aproximadamente um mês e meio.
Colaboradora técnica da Divisão de Educação Ambiental da Coordenadoria de Meio Ambiente,
Mariana Siciliano é a idealizadora
da iniciativa, junto da professora doutora Vânia Galindo
Massabini, orientadora dela

para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) de Engenharia Agronômica e Licenciatura
em Ciências Agrárias pela Esalq.
"Sabemos que a Educação
Ambiental tem papel muito importante na formação do cidadão, instigando a participação em assuntos relacionados às questões de responsabilidade socioambiental,
como a preservação dos mananciais, da mata ciliar, o descarte correto do lixo e outros, por isso estamos muito felizes com esta parceria", comentou Mariana.
Para a secretária municipal de
Educação, Samanta Bontorim, o
selo Escola-Catavento é uma forma de aprimorar cada vez mais
os trabalhos ligados ao meio
ambiente já realizados nas instituições de ensino. "É fundamental que nossos alunos sejam
capacitados para cuidar do meio
ambiente, porque o futuro deles
também depende disso", afirmou.

Divulgação

Escolas do ensino infantil já participam de oficinas relacionadas ao ciclo da água

C AMINHADA

O RÇAMENTO

Dia do Desafio tem participação
de aproximadamente 300 pessoas

LDO 2023 prevê R$ 14,8
milhões em investimentos

Cerca de 300 pessoas participaram, na manhã desta quarta-feira, 25, do Dia do Desafio 2022 em
São Pedro. Munícipes de diversas idades e regiões da cidade,
junto de estudantes de diferentes escolas, realizaram caminhada de 3 km pelas ruas da estância. O trajeto teve início na frente da sede da Coordenadoria de
Esportes e Lazer e terminou na
Feira do Produtor, nas proximidades da praça Santa Cruz.
A caminhada teve apoio da GCM
(Guarda Civil Municipal) e da Coordenadoria de Trânsito. A animação ficou
por conta da equipe da Coordenadoria de Esportes, que em cima do
carro de som orientou os participantes durante o percurso. A organização foi da professora de educação física Silvana Calciolari.
Também marcaram presença
na atividade alunos da Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico)
Gustavo Teixeira e da Escola Estadual JAP (José Abílio de Paula),
que caminharam segurando cartazes com mensagens sobre a importância da atividade física para
a vida das pessoas.
Quem fez questão de participar da caminhada foi a pensionista Givanete Ramos, 79. "Todos os
eventos que a Coordenadoria de Esportes promove são muito interessantes e eu sempre participo, porque o esporte proporciona diversos
benefícios para a vida. A minha alegria de viver eu devo grande parte
à atividade física", falou.
O fotógrafo Nelson Pedroso,
86, também esteve na caminhada

Matheus Gasparim/Prefeitrura de São Pedro

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Apresentação foi feita esta semana e é uma das etapas

Dia do Desafio em São Pedro foi um dia especial com caminhada

do Dia do Desafio e aprovou a iniciativa. "Eu pratico esportes variados. Faço ginástica e vôlei. Fiz muitas amizades durante a vida por
conta do esporte, então quero continuar bastante ativo", afirmou.
Estudante do JAP, Itawana
Santos, 16, comentou que o Dia do
Desafio serve de incentivo para tornar a atividade física um hábito. "Eu
confesso que estou bastante parada
com atividades, mas me sinto
muito bem quando faço, então preciso colocar isso como prioridade
na minha rotina", comentou.

Para Diego Silva, 14, aluno
da escola Gustavo Teixeira, as
atividades físicas na infância e
adolescência contribuem para o
bem-estar na fase adulta. "Percebo que as pessoas que mais
praticam atividades no começo
da vida podem envelhecer com
mais qualidade de vida", disse.
Secretário de Governo e coordenador municipal de Esportes, Claudinei Arruda elogiou a
participação da população. "As
pessoas saíram de casa para se
movimentar e isso nos alegra mui-

to, porque trabalhamos constantemente para proporcionar saúde aos munícipes", falou.
MAIS - Nesta semana, como
parte da programação do Dia do
Desafio, equipe da Coordenadoria de Esportes adesivou as academias ao ar livre da cidade com
códigos QR Code que levam o usuário 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 sequência o indivíduo é direcionado para o link.

Os projetos plan e j a d o s
para São Pedro em 2023 somam
investimentos de R$ 14,8 milhões e incluem obras como reforma e ampliação da Cozinha Piloto, pavimentação, galerias pluviais, reforma da Umis, extensão da rede coletora de esgoto,
entre outras ações. A projeção
está na LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) que foi apresentada em audiência pública esta
semana. A audiência é uma das
etapas de elaboração da LDO de
2023 que agora será encaminhada pelo Executivo para apreciação dos vereadores.
A apresentação dos dados feita pela assessora contábil do município, Maria Cândida Briense
Bontorim, pela contadora do município, Maria Alice Machado e pelo
secretário de Governo, Claudinei

Arruda, inclui também a previsão de orçamento de R$ 191,5
milhões para o próximo ano.
A LDO é um instrumento legal de planejamento do poder público que tem o objetivo de determinar as diretrizes orçamentárias
e metas da administração pública
e inclui também previsão de receitas e despesas do Saaesp (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São
Pedro) e da Câmara Municipal
Da audiência realizada na Secretaria de Turismo participaram
também os secretários Samanta
Bontorim (Educação), Caio Piedade (Obras), Clarissa Quiararia (Turismo, Esportes e Lazer), o comandante da Guarda Civil, Luciano
Luna, Nilson Marchezi, da Saúde,
Adriana Amado Jardim, da Coordenadoria de Projetos e Ivan Teixeira, coordenador de Cultura.
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FUNDO SOCIAL

São Pedro realiza campanha
para arrecadar cobertores
Por meio da campanha Inverno Solidário 2022, Fundo Social de Solidariedade de
São Pedro pretende arrecadar aproximadamente 800 cobertores para pessoas carentes
Daniella Oliveira

Equipe do Fundo Social espera arrecadar cerca de 800 cobertores até agosto; 100 já foram doados

Para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar
os períodos mais frios do ano, o
Fundo Social de Solidariedade de
São Pedro iniciou esta semana o
trabalho de arrecadação de cobertores novos. Por meio da
campanha Inverno Solidário,
serão disponibilizadas diversas
caixas em locais públicos e empresas da cidade para que a população possa fazer as doações.
De acordo com a presidente do
Fundo Social, Márcia Dente, antes
mesmo do inicio da campanha,
mais de 100 cobertores já foram

arrecadados e doados para moradores de rua e famílias carentes
atendidas por entidades da cidade. "O frio já chegou e quem precisa ser aquecido não pode esperar.
Nossa expectativa é de arrecadar
cerca de 800 cobertores até o final
do mês de agosto", declarou.
Em São Paulo, durante o
lançamento oficial da campanha
Inverno Solidário 2022, a presidente do Fundo Social e Primeira-dama do Estado, Luciana
Garcia, ressaltou que os municípios devem priorizar a distribuição dos cobertores para pes-

soas em situação de rua e entidades sociais, hospitais e centros de acolhimento. "Temos um
longo caminho pela frente para
arrecadar cobertores e espero
contar com a ajuda de todos os
municípios", ressaltou Luciana.
Neste ano, além da sede do
Fundo Social, São Pedro terá os
seguintes pontos de arrecadação: Supermercado Scoton, Supermercados Jardim São Pedro lojas 1 e 2, Biblioteca
Gustavo
Teixeira,
Cópias.com, Expresso Fibra,
Prefeitura, Igreja Matriz,

Igreja São José, Clube ADRS,
Guarda Civil Municipal
(GCM), Delícias da Lucinha,
Thermas Water Park e Secretaria de Saúde.
SERVIÇO: Aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h, e das 13h às 16h, o Fundo Social de Solidariedade de
São Pedro fica na rua Marieta de Toledo Mendes, 264,
bairro Jardim Nova Estância. Telefone: 3481-9244. Facebook e Instagram/ Fundo
Social de São Pedro.

C ONEXÃO

Cea: Espaço dedicado
à educação ambiental
Embora pareçam constituir-se iniciativas de caráter
bastante recente no país, os
CEAs (Centros de Educação
Ambiental) iniciaram sua trajetória a partir de meados da
década de 70, sobretudo por
intermédio de esforços demandados pelo setor público. Hoje,
quase 50 anos depois, São Pedro
apresenta seu primeiro Centro de
Educação Ambiental a seus munícipes e visitantes.
A construção de uma proposta conceitual do termo Centro de
Educação Ambiental requer o inter-relacionamento entre diversas
áreas do conhecimento, diversas
experiências e saberes, além de
uma boa dose de ousadia.
Em poucas palavras: são
espaços para a associação dos
processos educativos com as
práticas sociais para formação
de consciência crítica e ressignificação de nossa relação com
o meio ambiente.
Em São Pedro, O CEA será
composto por uma sede e 4 pontos de apoio. Abordará conceitos
como biodiversidade, desenvolvimento sustentável, conselho ambiental, mata ciliar, fauna silves-

tre, recursos hídricos, arborização, coleta seletiva, compostagem
e produção de alimentos.
Seu funcionamento será dinâmico e deverá alcançar todos
os níveis da educação formal e
não formal, sendo cenário pedagógico para oficinas, cursos, vivências, dinâmicas, exposições e
trilhas interpretativas com a participação ativa da sociedade.
As visitas poderão ser guiadas ou autoguiadas, na primeira
opção, através de agendamento
on-line. Na segunda, o visitante,
seja ele munícipe ou turista, poderá, de forma independente,
acessar o audioguia gravado pela
Coordenadoria de Meio Ambiente, que o levará para um passeio
autoguiado com uma proposta
interativa pela sede do Centro de
Educação Ambiental.
Ficou curioso para viver
esta experiência? Estamos te
esperando! Educação ambiental é garantia de um futuro
sustentável. E aqui em São
Pedro o futuro já começou!
Rogério Bosqueiro é coordenador de Meio Ambiente de São Pedro

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é uma iniciativa da Coordenadoria de Meio
Ambiente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que está achando ou dê sugestões através
do Instagram @meioambientesaopedro ou e-mail: meioambiente@saopedro.sp.gov.br

T URISMO

Elas por Elas promove segundo encontro de mulheres Charqueada participa do
No último dia 16, no Hotel
Fazenda Cachoeira da Furna,
cerca de 60 mulheres se reuniram na segunda edição do Elas
por Elas São Pedro. Recebidas
pelas anfitriãs do evento, Silua
Bontorim, Vanessa Filie Palu e
Waleska Del Pietro Storani, as
convidas também participaram
de um bate papo especial com a
arquiteta e artesã, Gabi Aude.
Segundo Waleska, o objetivo do Elas por Elas é de criar
conexões entre as mulheres para
promover o desenvolvimento feminino e o posicionamento de-

las no mercado de trabalho,
gerando apoio e oportunidades de networking. "Esse movimento vem ao encontro do
Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável de número 5 da
Organização das Nações Unidas (ONU) que fala sobre a
Igualdade de Gênero e incentiva a maior participação das
mulheres na sociedade, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da nossa
cidade. Quando mulheres se
juntam, um movimento incrível acontece!", declarou.

Divulgação

programa Rotas Gastronômicas
Nesta quarta-feira (25), a Pizzaria Kayrós e a Fabrica Di Pamonha receberam a equipe da Secretaria de Turismo e Viagens do
Governo do Estado de São Paulo.
Os estabelecimentos foram um dos
30 selecionados na primeira etapa
do projeto Rotas Gastronômicas e
a visita teve o objetivo de avaliar os
produtos e também gerar conteúdo de audiovisual para a divulgação do programa.
Dos 30 selecionados, somente
15 integrarão o programa e esses terão seus produtos veiculados nas mí-

dias do Governo do Estado de São
Paulo. O projeto Rotas Gastronômicas tem como finalidade promover os produtos locais e regionais.
"A gastronomia é, sem dúvida, um grande aliado do turismo.
Elas caminham juntas e por isso
para nós é motivo de muita alegria
ter esses estabelecimentos de Charqueada participando do programa.
Isso mostra que temos bons produtos no município que merecem
estar no projeto Rotas Gastronômicas", disse o diretor de Turismo
de Charqueada, Gabriel Campos.
Divulgação

Os estabelecimentos da cidade foram um dos 30 selecionados
na primeira etapa do projeto Rotas Gastronômicas

A NIVERSÁRIO
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União Espírita comemora 60 anos de fundação Museu é tema de
matéria na Rede Globo

Para comemorar os 60 anos
de fundação da União Espírita
de São Pedro, no dia 4 de junho, às 14h, acontece a palestra
"A Tempestade Acalmada", com
Jamiro dos Santos Filho. O evento aberto ao público será na sede
da União, que fica na rua Maria Francisca Modesto, 174,
bairro Vila Nova.
Fundada por Guglielmo
Tonon no dia 4 de junho de
1962, a União Espírita de São
Pedro iniciou suas atividade
numa residência na rua Veríssimo Prado. Em 1971, passou para rua Joaquim Teixeira de Toledo, 550. A partir de
1885, por conta de uma enchente no Rio Samambaia
que danificou o prédio, precisou do esforço dos frequentadores para construir a sede
atual, na Vila Nova.
De acordo com o diretor
de doutrina, José Domingos
Claid, no início das atividades do Centro havia uma frequência de aproximadamente 10 pessoas. "Com o passar
dos anos o grupo foi crescendo e hoje recebemos cerca de
100 pessoas nas atividades
da semana", disse, ao ressal-

tar que o local fica aberto todos os dias, das 20h às
21h30. Sob a direção da presidente Vera Castanho, além
de promover ações na área de
assistência social, a União
Espírita de São Pedro promove a assistência espiritual.
"A Doutrina Espírita se propõe a estabelecer um diálogo
entre a ciência, a filosofia e
religião, visando de forma
mais profunda, a compreensão
de nossa realidade como seres
espirituais", explicou Claid.
Atualmente, além das
atividades voltadas à divulgação do espiritismo, cursos,
evangelização infantil, e educação e desenvolvimento da mediunidade, a entidade também
assiste 23 famílias com distribuição de cestas básicas. "Nosso objetivo é transformar o ser humano
através do evangelho de Jesus,
com a prática da caridade e do
amor", ressaltou o diretor.
SERVIÇO: Para saber mais
sobre as atividades da União
Espírita de São Pedro e da programação dos 60 anos de fundação da entidade, o telefone é
(19) 99649-2751. Facebook/
União Espírita de São Pedro.

Daniella Oliveira

Sede da União Espírita fica na rua Maria Francisca Modesto,
174, bairro Vila Nova

Diretor de doutrina, José Domingos Claid, fala das atividades e
história dos 60 anos da entidade

A programação do Museu
Gustavo Teixeira para integrar
a 20ª Semana Nacional de Museus foi pauta do jornal da EPTV
1 nesta sexta-feira, 20 de maio,
na Rede Globo. Na ocasião foi
exibida matéria sobre a ação
educativa O Museu Não Visto,
projeto criado pela Coordenadoria de Cultura para que estudantes do município conheçam
e vivenciem o trabalho de um
museólogo. O vídeo está disponível para visualização em https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/playlist/videos-eptv1-piracicaba-desta-sexta-feira20-de-maio.ghtml.
Participaram da matéria em
exibição na Globo o coordenador
municipal de Cultura, Ivan Teixeira, que comentou sobre os espaços
do museu; a assessora da coordenadoria Letícia Navarro Terci, que
durante a ação educativa esteve
caracterizada como a escritora
são-pedrense Maria de Lourdes
Teixeira, a primeira mulher a
ser eleita para uma Academia de
Letras no Brasil, além de dois
estudantes, que falaram sobre os
aprendizados da iniciativa.
O MUSEU NÃO VISTO A estreia da ação educativa O Mu-

seu Não Visto aconteceu no início
de maio, oportunizando aos estudantes a visita guiada no Museu
Gustavo Teixeira, com estudo de
objetos da reserva técnica do local
e preenchimento de uma ficha de
inventário, como as utilizadas pelos museólogos profissionais.
Nesta sexta-feira, estiveram na
casa cultural alunos do sétimo ano
da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Professor Abdala
Rahal Farhat Neto. Um dos estudantes foi Rodrigo Maciel, 12, que
comentou o que mais gostou durante a visitação. "Eu vi um telefone antigo que me chamou muito a
atenção, por ser bem grande. Achei
bem diferente dos celulares que temos hoje em dia", disse.
Quem também se surpreendeu
com objetos do museu foi a estudante Heloisa de Sousa, 12. "Eu
vi uma máquina de escrever e
eu não imaginava que era assim. Nunca tinha visto uma.
Aliás, nunca havia visitado o
museu e gostei muito. Pretendo
voltar mais vezes", falou.
O Museu Gustavo Teixeira
fica na rua Joaquim Teixeira de
Toledo, 524, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (19) 3481-9205.
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Apeoesp faz manifesto pelo fim do confisco
O objetivo é unificar forças para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tome uma medida em conjunto para derrubar a legislação
A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), em
conjunto com demais entidades do
funcionalismo estadual, tirou e
está divulgando manifesto público pelo fim do confisco salarial de
servidores aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. De
acordo com a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), o objetivo é unificar
forças para que a Assembleia Legislativa de São Paulo tome uma
medida em conjunto para derrubar a legislação que possibilita o
governo estadual a fazer descontos nas aposentadorias e pensões
do funcionalismo estadual.
Assinam o manifesto, além da
Apeoesp, a Adunesp, Adunicamp,
Aduspe, Afuse, Apase, Aprofesp,
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Centro do
Professorado Paulista, CUT São
Paulo, FESSP, FET-SP, Fórum de
Educação do Estado de São Paulo,
Sifuspesp, Sindcop, Sispesp, Sindsaúde, Sintesp, Sintunesp, Sintusp,
Sindicato dos Psicólogos de São
Paulo, Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, Fórum das Seis e Liga do
Professorado Católico.
O manifesto diz o seguinte:
"A aposentadoria é um direito
social quase centenário no Bra-

sil. Foi conquistado em 1923,
quando foi instituída a primeira lei brasileira destinada à Previdência Social. Após diversos
avanços no sistema de previdência e seguridade social, que foram sendo paulatinamente conquistados com muita luta pelos
trabalhadores e pelas trabalhadoras do nosso País, vivemos
agora um período de graves retrocessos, perpetrados por governos que não têm compromissos com os direitos e necessidades da classe trabalhadora e da
população em geral. Em decorrência da reforma da previdência instituída em nível nacional
e estadual, o confisco salarial
dos aposentados e pensionistas,
por meio da majoração a 14%
das alíquotas previdenciárias percentual aplicado sobre o valor total de seus proventos que
excedem a um salário-mínimo é uma medida desumana e covarde contra servidores e servidoras que dedicaram toda
uma vida a servir à população
que mais precisa, prestando
atendimento a suas necessidades nas mais diversas áreas.
Esses servidores e essas servidoras contribuíram regulamente com o sistema de previdência
(hoje denominado SPPREV São Paulo Previdência) e, agora, são novamente cobrados. Ao

Mãe, você sabia? (I)
José F. Höfling
Mãe, sei que não está mais
entre nós e deve estar preocupada
como as coisas estão se encaminhando em nosso País, mas vou
atualizá-la e, me perdoe, não sei se
ficará alegre com isso não...
Você sabia, mãe: Que o Sr.
Presidente da República se tornou
o tal, fruto de uma trama gigantesca muito bem construída e armada pelos que desejavam a sua
figura como Presidente da República desde o golpe que retirou a
Presidente Dilma do poder por
motivos vagos e inconsistentes?
Que o dito cujo simulou "uma
facada" no meio do povo para a
sua consternação, "jogada" bastante conhecida na política desde
tempos remotos?
Que, desde o início de seu
mandato, facilita a posse de armas
para a população sem se importar
com as consequências sociais desse ato?
Que ditou uma medida provisória que retirou da Funai as prerrogativas de demarcação de terras indígenas, escancarando as
portas para os criminosos que não
se importam com a sobrevivência
desses povos e com a aniquilação
da Floresta Amazônica?
Que os órgãos reguladores do
meio ambiente e de proteção às terras indígenas, viraram sub órgãos? Mãe, não se assuste... você sabia que a Terra é plana?! É, não é mais
redonda... vista de cima é plana!
Voltamos à idade média, mãe?
Que o efeito estufa é balela ou
não existe, a despeito dos alertas
constantes da ciência a esse respeito?
Que a licença agropecuária é
automática, ou seja, não se respeitará mais as normas que determinam a segurança e o bem estar da
terra e dos povos que a habitam e
cuidam? Que o pré-sal foi a leilão
abrindo as portas para o capital
estrangeiro minimizando os lucros
que poderiam auxiliar sobremaneira a população desse País?
Que, após o ajuste das aposentadorias do cidadão comum,
mais uma vez isso aconteceu em
¨detrimento¨ do benefício para o
trabalhador?
Que, paralelamente, o governo apresentou um generoso
plano de cargos e salários para

os militares?
Que a reforma da Previdência
vai atingir mais de 72 milhões de
pessoas negativamente?
Que a Bolívia sofreu um golpe
militar semelhante ao Brasil?
Que o presidente mal iniciava
o seu mandato, já trocou de partido?
Que deputados e senadores
(incluindo os filhos do presidente)
querem mexer na Constituição para
deixa-la ao bel prazer dos usurpadores do poder para benefício próprio?
Mãe, me desculpe o desabafo,
não queria preocupa-la com tanto

V ou deix
ar um
deixar
pouco para a
semana que
vem, tá bom?
disparate, mas está difícil viver em
um País de indivíduos ingênuos entorpecidos por inverdades e malediscências, frutos de fake news disparadas pelo estafe governamental, com o intuito de permanecer
no poder e realizar suas maracutaias para benefício próprio?
Que um segmento do povo que
não enxerga nada, não entra em
contato com análises rigorosas e
científicas do ponto de vista social
e político, apoia esse governo?
Que outra parte fica dividida
e não sabe em quem votar nas próximas eleições?
Que uma parte saberá em
quem votar por escolha consciente, mas pode não ser o suficiente
para a ¨saudável¨ troca de presidente para o próximo mandato?
Que esse é o palco que se descortina para a população nas próximas
eleições?
Que confusão, mãe... que tristeza de ver um País tão vilipendiado pelo poder autoritário e discriminatório em todos os sentidos...
Mãe, ainda tenho muito mais a lhe
contar sobre o nosso País, mas acho
que é demais para você por hoje...
vou deixar um pouco para a semana que vem, tá bom?
Desculpe o meu desabafo, mas
não tinha mais a quem me dirigir e
sabia que você me compreenderia...
até a próxima!
José F. Höfling, professor
da Unicamp

se verem privados de parte importante de seus já minguados
proventos, essas pessoas deixam
de ter recursos para suas necessidades básicas. Muitos entram
em depressão e adoecem. Para
institucionalizar o confisco salarial de aposentados e pensionistas, o governo Doria/Rodrigo Garcia utilizou-se de um artifício, por meio do anúncio de
suposto deficit na SPPREV, que
não foi comprovado, nem demonstrado. É preciso revogar,
com urgência, essa falsa decretação de deficit e também o Decreto 65.021/2020, que instituiu o
confisco. A Assembleia Legislativa
de São Paulo, como poder independente, instituição fiscalizadora do poder executivo e representação da vontade popular
não pode manter-se passiva frente
a esse profundo ataque aos direitos dos servidores aposentados e
dos pensionistas da SPPREV. Tramitam na Casa projetos de autoria de diversos deputados e deputadas com o mesmo objetivo:
acabar com o confisco. Por isso,
apelamos ao Presidente da ALESP,
às lideranças partidárias e a cada
deputado e cada deputada que se
unifiquem no esforço de produzir
e aprovar um único projeto, suprapartidário, institucional, que restabeleça a justiça e os direitos deste
segmento tão injustiçado".

A deputada estadual Professora Bebel continua articulando na Alesp para pôr fim a legislação que
possibilita o confisco dos aposentados e pensionistas
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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.
RODRIGO DE PADUA JOIA, estado civil divorciado, profissão
engenheiro de computação, nascido em São Paulo (17º Subdistrito - Bela Vista), SP, no dia vinte de março de mil novecentos
e oitenta e um (20/03/1981), residente e domiciliado na Rua Iracy Bertochi, 138, Nova São Pedro II, São Pedro, SP, filho de NORBERTO JOIA e de MARIA CRISTINA DE PADUA JOIA. THAIS SGARBIERO, estado civil solteira, profissão médica veterinária, nascida em Piracicaba (2º Subdistrito), SP, no dia vinte e oito de
março de mil novecentos e oitenta e sete (28/03/1987), residente
e domiciliada na Rua Iracy Bertochi, 138, Nova São Pedro II, São
Pedro, SP, filha de ANTONIO JOSÉ SGARBIERO e de APARECIDA JOANA MARTA ORIANI SGARBIERO.
EDUARDO RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cartório, nascido em São Paulo (17º Subdistrito - Bela
Vista), SP, no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa
e três (25/01/1993), residente e domiciliado na Rua José Angelo
Caseri, 128, Portal das Flores, São Pedro, SP, filho de JOSÉ FERREIRAe de MARIAAPARECIDARODRIGUES DASILVA. IZABELA DE TOLEDO FRANCISCO, estado civil solteira, profissão agente de vendas,
nascida em São Paulo, SP, no dia vinte e oito de agosto de dois mil (28/
08/2000), residente e domiciliada na Rua José Angelo Caseri, 128,
Portal das Flores, São Pedro, SP, filha de ALMIR FRANCISCO e de
ROSEMEIRE PIRES DE TOLEDO FRANCISCO.
EDGARD RODRIGUES DUARTE, estado civil solteiro, profissão
empresário, nascido em São Paulo (7º Subdistrito - Consolação), SP, no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e
um (20/12/1991), residente e domiciliado na Rua Casa Paterna, 39,
Loteamento Camargo, São Pedro, SP, filho de PAULO NARCISO DUARTE e de ROSANA RODRIGUES BARROS DUAR-TE. CAMILA DE
OLIVEIRA MALFATTI, estado civil solteira, profissão médica veterinária,
nascida em São Paulo (28º Subdistrito - Jardim Paulista), SP, no dia
primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (01/01/1992),
residente e domiciliada na Rua Casa Paterna, 39, Loteamento
Camargo, São Pedro, SP, filha de ANGELO CIRO MALFATTI e de
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MALFATTI.
BRUNO MARCOS DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro,
profissão motorista, nascido em Belo Jardim, PE, no dia dezoito
de junho de mil novecentos e noventa e seis (18/06/1996),
residente e domiciliado na Rua Aureliano Esteves, 175, Horto
Florestal, São Pedro, SP, filho de CICERO DOS SANTOS SILVA
e de JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA. THAÍS LETÍCIA DE ARAUJO VIANA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa,
nascida em Belo Jardim, PE, no dia doze de janeiro de mil
novecentos e noventa e nove (12/01/1999), residente e domiciliada na Rua Aureliano Esteves, 175, Horto Florestal, São
Pedro, SP, filha de JOSÉ MARCELO DE LIMA VIANA e de SANDRA
MARIA DE ARAUJO.
DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS, estado civil
soltei-ro, profissão ajudante de eletricista, nascido em São Pedro, SP,
no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e oito
(28/09/1998), residente e domiciliado na Rua José Esteves,
1368, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filho de ELENILTO
FERNANDES DOS SANTOS e de RENATA APARECIDA RAMOS.
JESSICA MAYARA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida em São Pedro, SP, no dia seis de julho
de dois mil (06/07/2000), residente e domiciliada na Rua José
Esteves, 1368, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de
ANDRÉ ROGERIO DE OLIVEIRA e de ÉRICAAPARECIDA BEZERRA.
Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel Carreta, nº 704,
Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19) 3481.5310WhatsApp +55 19 3481-5310

ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo choppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gimenes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
-----------------------------------------VENDO
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza barros, 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 reais, aceito financiamento e permuta com terreno em Piracicaba. Contato: 19 996090194.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Casa com imóvel em Piracicaba 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 DIREÇÃO e vidro e trava elétrica. Motor novo. 1000 motor AT. Fone
(19) 9.9867-9421.
-----------------------------------------VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, revisado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00

VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documentado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabela. Tratar (19) 9.9862-4594.
-----------------------------------------VENDO
Spin LT 2015 auto. 2ª dono
completo + banco de couro
legitimo Vlr R$ 52 mil. Tratar
(11) 9.9970-8144.

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) 34832136.
-----------------------------------------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
Tv 40" perfeito estado não é
smart R$ 600,00. Tv box R$
120,00 Tratar (11) 9.9970-8144.
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E DUCAÇÃO

Creche-escola, ampliada,
terá mais 100 vagas
Emeb Dra. Halina Buba Baldon, que já atende 120 crianças
no período integral, irá ganhar mais 4 salas de aula
Daniella Oliveira

Para garantir a oferta de mais
100 vagas, a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Dra.
Halina Buba Baldon passa por
uma importante obra de reforma e ampliação. Por meio do
Programa Avança Educação, a
escola-creche do bairro Jardim
Nova Estância, que já atende
120 crianças de 4 meses a 4 anos
no período integral, irá ganhar
mais quatro salas de aula.
Durante uma visita no local, a secretária de Educação, Samanta Bontorim, e a diretora da
unidade, Christiane Camargo
Franco, disseram que tanto a reforma quanto a ampliação são projetos antigos da pasta. "Posso afirmar que é um sonho antigo sendo
realizado. Essa é uma das creches mais procuradas pelos pais da
cidade, e precisava muito dessas
melhorias", declarou Samanta.
Além das novas salas, a reforma da creche inclui sala dos professores, lactário, banheiro adap-

tado, refeitório coberto e um novo
parque infantil. "Estou há seis anos
na direção dessa unidade e aguardava com muita ansiedade por
essa reforma; foi além do que
pedimos", disse Christiane, ao
citar a troca do piso e todas as
adaptações para garantir acessibilidade. "Nossas crianças merecem um espaço físico de acordo
com suas necessidades", ressaltou.
Revitalização do jardim, um
parque de areia e novos brinquedos para o playground também
estão na lista das novidades. "Sempre pensando na importância do
lado lúdico, com as brincadeiras no
parque, teremos algumas novidades na área da inclusão", contou a
secretária, ao ressaltar que durante a obra, as crianças que já eram
atendidas foram realocadas em
duas unidades mais próximas.
OBRA - Com investimento de
R$ 1 milhão, a obra realizada pela
empresa vencedora da licitação,
Construtora e Pavimentadora Con-

SRA.ADELAIDE PALLU BALTIERI faleceu no dia 21/05 na cidade de Piracicaba aos 81 anos
de idade e era viúva do Sr.Moacyr
Baltieri. Era filha dos finados
Sr.Emilio Pallu e da Sra.Natalina
Bragagnolo. Deixa parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 22/05
ás 09:00 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1seguindo para o
Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA.ANNA RODRIGUES faleceu
no dia 22/05 na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade.Era
casada com o Sr.José Rodrigues. Era filha dos finados
Sr.Jkob Haumann e da
Sra.Antonia Haumann. Deixa os
filhos: Silvia Regina, Sergio Roberto e Solange Fatima. Deixa
netos, bisnetos demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 23/05 ás 16:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Cemitério Paque São Pedro
onde foi inumada em jazigo
da família. Está sala possui
serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA THEREZINHA
CAZERI RAPOSO faleceu no dia
22/05 na cidade de Piracicaba
aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Jurandir Raposo. Era
filha dos finados Sr. José Angelo Cazeri e da Sra. Helena da
Silva. Deixa uma filha: Valéria
Aparecida Raposo Muchiuti casada com José Donizete Mu-

chiuti. Deixa 01 neta e demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 23/05
ás 10:30 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o
Cemitério daquela localidade
onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.ROSALI APARECIDA FAVORETTO FISCHI faleceu no dia 22/
05 na cidade de Brotas aos 63
anos de idade.Era casada com
o Sr.Antonio Carlos Fischi. Era
filha dos finados Sr. AlcidesFavoretto e da Sra.Adair Veronese
Favoreto.Deixa os filhos: Mariane e Tiago.Deixa netos, demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento deu se
dia 23/05 ás 16:30 h saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –sala 2 seguindo para o Cemitério Municipal da mesma localidade
onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ELIAS SEVERINO DA SILVA
JUNIOR faleceu no dia 22/05 na
cidade de Charqueada, aos 52
anos de idade e era filho do finado Sr. Elias Severino da Silva
e da Sra. Ivone Carvalho da
Silva.Deixa as filhas: Elizandra,
Alessandra,
Bruna
e
Josiane.Deixa ainda netos, Irmãos, Cunhados, Sobrinhos e
demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 23/05 ás
13:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Municipal seguindo
para o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família (GRUPO BOM
JESUS SÃO PEDRO)
SR.JOSÉ LUIZ COLETTA faleceu
no dia 23/05 na cidade de São
Pedro aos 92 anos de idade e
era casado com a Sr.Lidia Peruchi Coletta .Era filho dos finados Sr.João Della Coletta e da
Sra.Olga Giudici Coletta. Deixa os filhos:Sonia Maria ,Silvana Maria e Seila Maria .Deixa netos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de Santa Maria
da Serra e o seu sepultamento deu se dia 23/05 ás 15:00
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

Fundo Social e Cras
São Dimas seguem
com inscrição abertas
para oficina de bijuterias
Até o dia 30 de maio, o Fundo
Social de Solidariedade e o Cras São
Dimas seguem com inscrições abertas para oficinas de Acessórios de
Bijuterias. Por meio da parceria
entre a Prefeitura de São Pedro e o
Sesi, a proposta é de oferecer gratuitamente várias oficinas de habilidades manuais para a população.
Para essa modalidade serão
quatro turmas - duas no dia 30 de
junho, às 8h30 e às 13h30 no Fundo Social de Solidariedade, e duas
no dia 5 de julho, às 8h30 e às
13h30, no Cras. Os participantes
receberão todo material usado
para a confecção das bijuterias.
Para fazer a inscrição é preciso ter no mínimo 14 anos e preencher os formulários com o
nome completo, CPF, e-mail,

endereço, data de nascimento e
telefone para contato.
Para a oficina do dia 30 de
junho, às 8h30, o formulário está
disponível em https://forms.gle/
KSPJ6jmeYwrzUsEh9. Para a oficina do dia 30 de junho, às 13h30,
é preciso acessar https://forms.gle/
b4jP1RfHbLAML3Cb8. No dia 5 de
julho, para turma das 8h30, htt p s : / / f o r m s . g l e /
7tYMCEPA1Cy65y1W8, e às
13h30:https://forms.gle/
wd32GkZMYbpgtLPT8
Para mais informações, o Cras
São Dimas fica na rua José Esteves, 329, Jardim São Dimas. O endereço do Fundo Social de Solidariedade é rua Marieta de Toledo
Mendes, 264, no Jardim Nova Estância, telefone: 3481-9244.

FALECIMENTOS
SR. JOAO VIANES DA SILVA faleceu dia 18/05/2022, na cidade
de São Pedro, contava 73 anos,
filho dos finados Sr. Paulo Gomes da Silva e da Sra. Adelaide
Maria da Conceição. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Sepultamento
dia 19/05/2022 às 13h00 do Velório Memorial de São Pedro,
sala 01 para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

civi Ltda, está prevista de ser concluída no início do próximo semestre. Além das 4 salas para o maternal, estão em fase de conclusão a
sala de atendimento, banheiros,
troca de piso de lajota por granilite, reforma da fachada, pintura

interna e externa, e troca do revestimento das áreas úmidas.
Com rampas de acesso, a reforma do prédio de 634,62 m² ganhou mais 287,00 m² com a
ampliação, somando o total de
921,62 m² de área construída.

FALECIMENTOS
SR.LUIS ARMANDO VANALLI faleceu no dia 20/05 na cidade de
São Pedro aos 71 anos de idade e era casado com a Sra.
Ines
Maria
Zambetta
Vanalli.Era filho do Sr. Arminio
Vanalli e da Sra. Antonia Saturnina Brasilio Vanalli, FalecidosDeixa os filhos: Armando
Luis Vanalli e Amanda Tais Vanalli Benati.Deixa demais parentes e amigos.O seu corpo
foi transladado para a cidade
de Piracicaba e o seu sepultamento deu se dia 21/05 ás
14:00 h saindo a urna mortuária do Velório da Saudade –sala
2 seguindo para o Cemitério da
mesma localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
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SR.WALDOMIRO SALVATTO faleceu ontem na cidade de São
Pedro aos 83 anos de idade.Era
casado com a Sra.Armelinda
Pires Salvatto.Era filho dos finados Sr.André Salvatto e da
Sra.Paschoalina Capelazo. Deixa os filhos: Valdete Aparecida e
Wanderlei. Deixa genro,nora,
netos e demais parentes. O seu
sepultamento dar se hoje ás
10:00 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde será inumado em jazigo da família. Está sala possui
serviço de velório on-line consulte os familiares. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.ORLANDO FERREIRA DA
SILVA CORTES faleceu no dia
24/05na cidade de Piracicaba aos 81 anos de idade e era
casado com a Sra. Jacqueline Nogueira Santiago Cortes.
Era filho dos finados Sr. Manoel Ferreira da Silva Cortes
e da Sra. Maria Luiza de Melo
Cortes. Deixa o filho: Patrik
Cortes e os irmãos: Ana Maria Cortes, Maria Luiza do Espirito Santo Cortes, José Leonardo Cortes, Paulo Cortes,
Martinho Cortes, falecido,
Francisco Cortes, falecido,
Cecilia F. Cortes, falecida e
Regina C. Cortes Matias, falecida. O seu corpo foi transladado para a cidade de Mogi
das Cruzes – SP e o seu sepultamento deu-se no dia 25/

05 as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério São Salvador, seguindo
para o referido Cemitério da
Cidade de Mogi das Cruzes,
onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
CINTIA CRISTINA RACIONI faleceu no dia 24/05 na cidade de
São Pedro aos 26 anos de idade e era filha do Sr.Albino Eusebio Racioni da Sra.Maria José
dos Santos Racioni. Deixa parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 25/05 ás 14:00 h
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.BENTO DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR faleceu no dia 26/
05 na cidade de São Pedro aos
73 anos de idade. Era filho dos
finados Sr.Bento de Almeida
Campos e da Sra.Eunice Enne
de Almeida Campos. Deixa irmã,
sobrinhos e demais parentesO
seu sepultamento deu se dia
27/05 ás 10:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Municipal daquela localidade onde será
inumado em jazigo da família. Está sala possui serviço
de velório on-line consulte os
familiares. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

98166-5783

SR. ABILIO MELOTTO (CUTI MELOTTO) faleceu dia 19/05/2022, na
cidade de Charqueada/SP, contava 82 anos, filho dos finados Sr.
Estevam Melotto e da Sra. Thereza Davanzo Melotto, viúvo da
Sra. Neyde Agostini Melotto; deixa os filhos: Maria Teresa Melotto Moreira, casada com o Sr. Andre Moreira; Amauri Donizeti
Melotto, casado com a Sra. Mara
Cristiane Camargo Melotto e Paulo Sergio Melotto, casado com a
Sra. Dulcineia Aparecida da Rocha
Melotto. Deixa irmãos, sobrinhos,
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 20/05/
2022 às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada,
para a referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
SR. MARCOS AURELIO LIMA
SARAIVA faleceu dia 19/05/
2022, na cidade de Piracicaba, contava 55 anos, filho dos
finados Sr. Jaasiel Saraiva e
da Sra. Eudines Lima Saraiva, era casado com a Sra.
Marilia de Freitas Correa Lima
Saraiva; deixa os filhos: Leonardo Gonçalves Saraiva, casado com a Sra. Andreia Saraiva; Marcos Aurelio Lima
Saraiva Junior e Pedro Henrique de Freitas Correa Lima
Saraiva. Deixa Irmã, neta, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação
dia 20/05/2022 às 14h00 do
Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Crematório
Unidas - Bom Jesus na cidade de Piracicaba. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
SR. ANTONIO JAIR COSTA faleceu dia 21/05/2022, na cidade de Jau, contava 65 anos,
filho do Sr. Ernestino Costa e
da Sra. Elza Ganeo Costa, era
casado com a Sra. Raquel Morato do Amaral Costa; deixa os
filhos: Victor Amaral Costa, casado com a Sra. Regiane Greicieli Rosa de Souza, Vanessa
Amaral Costa. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 21/05/
2 0 2 2 à s 1 6 h 0 0 d o Ve l ó r i o
do Cemitério Parque da
Ressurreição sala "C" para
r e f e r i d a n e c r ó p o l e . ( Abil
Grupo Unidas Funerais).

SRA. ANNA CANDIDA CARIOLATTI ARAGÃO faleceu dia 22/
05/2022, na cidade de São
Pedro, contava 85 anos, filha
dos finados Sr. Julio Cariolatti e da Sra. Josefha Gomes,
era viúva do Sr. Benedito Barros; deixa os filhos Jose Aragão Sobrinho, casado com
Sra. Helena Josefina C. Aragão. Deixa netos,demais familiares e amigos. Sepultamento dia 22/05/2022 às
17h00 do Velório Memorial
São Pedro, sala 01 para o
Cemitério Municipal Saudade
de São Pedro. (Abil Grupo Unidas Funerais).
SRA. TACILIA LEONEL SEPULVIDA faleceu dia 23/05/2022,
na cidade de São Pedro, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Jose Leonel dos Santos e da Sra. Sebastiana Luiza dos Santos, era casada
com o Sr. Gregorio Sepulvida;
deixa os filhos: Maria Beatriz
Sepulvida, casada com o Sr.
Luiz Mendes da Silva; Valdir
Sepulvida, casado com a Sra.
Fatima Biluca Sepulvida; Aparecida Sepulvida, casada com
o Sr. Antonio Leal; Ademir Sepulvida, casado com a Sra.
Tereza Zaguette Sepulvida.
Deixa netos, bisnetos, tataranetos demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 23/
05/2022 às 16h00 do Velório
Municipal de São Pedro, para
o Cemitério Municipal Saudade de São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
SRA. DIVINA NEVES DE MORAIS faleceu dia 23/05/2022,
na cidade de São Pedro, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Jose Jaoquin da Neves e da Sra. Maria Ferraz de
Campos, era viúva do Sr. Paulo Honorio de Morais; deixa os
filhos: Elias Neves de Morais;
Milca Neves de Morais; Mirma
Neves de Morais; Rosa de
Saron Neve de Morais. Sepultamento dia 24/05/2022
às 14h30 do Velório Municipal de São Pedro, para o
Cemitério Municipal Saudade de São Pedro . (Abil Grupo
Unidas Funerais).
SR. VALDEMIR VANDERLEI LOPES (LIBORIO) faleceu dia 23/
05/2022, na cidade de São
Pedro, contava 63 anos, filho
do Sr. Euclydes Lopes, já falecido e da Sra. Antonia Rosa
Marques Lopes. Deixa irmãos, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 23/
05/2022 às 17h00 do Velório
da Saudade, sala "07", para o
Cemitério Municipal da Saudade de P i r a c i c a b a . ( A b i l
Grupo Unidas Funerais).
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TURISMO RURAL

São Pedro sedia encontro da região metropolitana
Evento aconteceu quinta-feira (26), em São Pedro, no Centro de Convenções, com a participação de aproximadamente 100 pessoas; objetivo é expansão
São Pedro sediou nesta quinta-feira, 26, encontro da Região
Metropolitana de Piracicaba com o
tema Possibilidades em Turismo
Rural, com a participação de representantes das secretarias e coordenadorias de agricultura dos 24
municípios que formam o núcleo
urbano. O evento aconteceu no
Centro de Convenções, com música, bate-papo com fomentadores do turismo rural na estância e
exposição de produtos cultivados
na cidade. Aproximadamente 100
pessoas estiveram no encontro planejado pela Cati (Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral) - Regional Piracicaba.
De acordo com o prefeito de
São Pedro, Thiago Silva, o turismo
rural é um dos destaques da cidade e pode ser explorado também
em municípios vizinhos. "É neste
tipo de encontro, com a participação de representantes de diversas
cidades, que devemos aproveitar
para trocarmos ideias e potencializarmos o que há de melhor em

todos nós, aproveitando nossas
belezas naturais, para nos unirmos
e crescermos juntos", disse.
Para explanar sobre turismo
rural, subiu ao palco a turismóloga Odaléia Queiroz, professora da
Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) e integrante
do Conselho Municipal de Turismo
de Piracicaba. Ela comentou sobre os
possíveis segmentos a serem explorados no contexto do turismo rural e
também sobre os desejos dos turistas. "Atualmente, o que as pessoas
mais buscam são experiências autênticas e os municípios precisam
se atentar a isso", afirmou.
Na sequência, Mariana Zinni,
representante da Secretaria de Turismo de São Pedro, comentou sobre o turismo na estância e os investimentos feitos pela Prefeitura nesta
área, como os cerca de R$ 5 milhões na
renovação de maquinário para manutenção das estradas rurais (recursos municipais e federais).
Em seguida, histórias de negócios de sucesso foram apresen-

tadas, como o do casal Valter e
Vanderleia Veronese, da Chácara
Videira, de produtos orgânicos;
Adriana Gomes, do Sítio Coloninha
I, espaço que recebe turistas aos finais de semana e se profissionalizou após cursos voltados ao turismo rural oferecidos pela Prefeitura de São Pedro; e João Pedro, proprietário do Quintal da Serra Café
Colonial Rural & Eventos. No encerramento, interessados puderam
fazer perguntas aos explanadores.
Também marcaram presença
no evento o engenheiro agrônomo
Leandro Biral, responsável pela
Casa da Agricultura de São Pedro;
o coordenador da Cati, Alexandre
Grassi; a engenheira agrônoma e
gestora ambiental Nancy Thame,
que atua como secretária da Sema
(Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento) de Piracicaba e o
diretor da Cati regional Limeira,
Marcos Jorge. A música ficou sob
responsabilidade do coordenador
e regente da Orquestra de Violas
de São Pedro, Gabriel Polegate.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Evento reuniu representantes de cidades da Região Metropolitana de Piracicaba

S ÃO D IMAS

Construção da quadra poliesportiva já está em fase de finalização
A construção da quadra poliesportiva no bairro São Dimas está
em fase de conclusão. Nesta semana, as obras são para finalização
da alvenaria e limpeza das juntas
de dilatação, para evitar trincas. O
término da obra estrutural está
previsto para junho.
Com 20 metros de largura
e 31 metros de comprimento, a
quadra poliesportiva multiuso
do São Dimas é totalmente coberta, tem área interna de 527

metros quadrados e foi construída em terreno que antes era
exclusivamente de areia.
De acordo com o mestre de
obras da construção da quadra,
Pedro Henrique Ribeiro, na sequência devem ser executados
os serviços de pintura de parede e quadra e colocação dos
mobiliários para a prática de
diferentes esportes, como futebol, vôlei e basquete. Fechada
com alambrado, a quadra

poderá ser aproveitada tanto
para atividades esportivas
quanto para eventos variados
com a comunidade local. O
piso será em concreto polido,
com 15 luminárias industriais
pendentes de LED, 3 refletores
no lado externo, além de lixeiras, bancos e bebedouros.
Segundo o prefeito Thiago Silva, a quadra integra o pacote de
obras de urbanização do bairro,
iniciado há cerca de dois anos. De

lá para cá, o São Dimas teve instalação das redes de água e de esgoto, pavimentação, galerias de água
pluviais, iluminação, guias e sarjetas, além de energia pela CPFL
(Companhia Paulista de Força e
Luz). "Estamos constantemente
atentos aos desejos do são-pedrense. Trabalhamos e investimos em
todas as áreas do nosso município para que a nossa população tenha qualidade de vida",
comentou o chefe do Executivo.

Divulgação

Término está previsto para junho
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C OMPETIÇÃO

Prefeitura lança sistema de
projeto 100% informatizado

Equipe avança para 2ª fase
da Taça EPTV de Futsal

Planta On-line foi apresentada na manhã desta sexta-feira em evento no Centro de Convenções
O sistema de aprovação de
projetos de edificação da Prefeitura de São Pedro agora é 100% informatizado e on-line, facilitando
aos proprietários de imóveis e profissionais do ramo imobiliário o
acompanhamento de todos os trâmites em tempo real e de qualquer
lugar do mundo. A novidade consiste na plataforma eletrônica denominada Planta On-line, que foi
apresentada na manhã desta sexta-feira em evento no Centro de
Convenções e estará disponível para
acesso a partir de segunda-feira,
30 de maio, no site do Executivo.
A Planta On-line tem base de
dados apoiada no SIG (Sistema de
Informações Geográficas). Diante
disso, o munícipe, após abrir protocolo na prefeitura relacionado à
edificação, pode acompanhar toda
a tramitação do serviço até a aprovação final, sem necessidade de
comparecer fisicamente aos departamentos da Prefeitura, podendo juntar os documentos
necessários para o processo eletronicamente, bem como visualizar os despachos proferidos.
"Nosso propósito é sempre de
aprimorar os sistemas, tornando
nossa cidade cada vez mais inteligente, menos burocrática e facilitando a vida do cidadão são-pedrense. A agilidade de informações
da Planta On-line pode gerar mais

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

as três primeiras equipes de cada
grupo. Passa para a terceira fase
apenas o primeiro colocado dos
novos grupos formados.
REGIÃO - A equipe de São
Pedro participou também da Superliga de Futsal de Piracicaba,
realizada nos meses de março,
abril e maio, com a participação
de 12 equipes e chegou às quartas de final, após 4 vitórias e 1
derrota na 1ª fase, de grupos.
A equipe foi montada em fevereiro deste ano com o objetivo de
formar uma equipe competitiva
para representar o município em
diversos campeonatos.

Equipe de futsal "São Pedro Branco"

Apresentação do sistema aconteceu no Centro de Convenções
investimentos no nosso município.
São Pedro não pode parar. A evolução é constante", comentou o prefeito Thiago Silva. Conforme Luciano Pezza Cintrao, diretor da Mitra, empresa responsável pelo desenvolvimento da Planta On-line,
a plataforma integra de forma
completa todos os órgãos pertinen-

tes à aprovação de projetos de edificação na cidade. "Com este sistema, as cidades conseguem reduzir
a burocracia ao mínimo necessário.
Todo o processo pode ser acompanhado de forma acelerada e transparente, a qualquer hora do dia",
afirmou. Estiveram presentes no
evento de lançamento da Planta

On-line engenheiros, arquitetos,
secretários e coordenadores municipais; os vereadores Du Sorocaba, presidente do Legislativo;
Branco, Luciano Mazzonetto, Luiz
Melado, Cleuza Barros, Adriano
Vitor e Elias Candeias e a vice-presidente da Associação de Engenheiros
de São Pedro, Mariana Pessotti.

P REFEITURA

Convênio garante contratação de 20 aprendizes no Município
A equação entre a necessidade de uma empresa atender
a uma determinação legal de
oferecer vagas para aprendizes,
as demandas da Prefeitura e a
ação do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) resultaram em um convênio que vai
garantir a contratação de 20
aprendizes para atuar em departamentos da Prefeitura de
São Pedro, sem custos para
os cofres municipais. O contrato da primeira etapa, que vai garantir a contratação de 10
aprendizes, foi assinado nesta
quinta-feira, 26.
A parceria estabelece como
responsável pelas contratações
a Usina IRB, que procurou a
Prefeitura para oferecer os serviços que serão realizados pelos
aprendizes. O CIEE, que também
participa da parceria, viabilizou
a ação por meio do Programa
Aprendiz Legal, voltado para a
preparação e inserção de jovens
no mundo do trabalho com base
na Lei da Aprendizagem.
A lei tem entre os objetivos
inserir os jovens no mundo do
trabalho, combater a evasão escolar e o trabalho infantil e por
essas características é vista
como instrumento capaz de
transformar a realidade de jovens e impactar de forma positiva a sociedade.
O contrato de trabalho com
os aprendizes - que podem ter
entre 14 e 24 anos -- pode durar
até dois anos e, durante esse
período, o jovem é capacitado na
instituição formadora e na empresa - neste caso na Prefeitura
-- combinando formação teórica e prática. O contrato é regido
pela CLT, o que inclui benefícios como 13º salário e férias. A
jornada é de 4 horas diárias e o
salário é de R$ 606.

São Pedro garantiu vaga na
segunda fase da Taça EPTV de
Futsal, competição que reúne 20 cidades e que voltou a ser realizada
na região de Campinas.
A equipe de São Pedro, sob o
comando do professor da Coordenadoria de Esportes e Lazer Luis
Fernando da Silva Marques, é formada pelos atletas Matheus Machado, Ítalo Ferreira, Higor Bueno, Cauê Luiz, Diego Balbino,
Diego Lages, Thiago Nouhra,
Felipe Nouhra, João Segateli,
Lucas de Salvi, Pedro Pires,
Raul Touno e Erick Cardoso.
Avançam para a segunda fase

"Esta parceria com a Usina
e com o CIEE vai garantir aos
jovens a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e o desenvolvimento de
competências para o mundo do
trabalho. Será uma ação benéfica para todos", disse o prefeito
Thiago Silva. Além do prefeito,
assinaram o documento o diretor
da Usina IRB, Marcelo Fávaro de
Campos e Renato Malta, supervisor do CIEE em Piracicaba.

Parceria estabelece como responsável por contratações a Usina IRB

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos

Equipe de futsal "São Pedro Azul"
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Bebel reúne mais de duas
mil lideranças do Estado
Fotos: Divulgação

Foi no último sábado, em São Paulo, o lançamento da
pré-candidatura para reeleição da deputada estadual
Professora Bebel para a Assembleia Legislativa do Estado
Mais de duas mil lideranças
de diversas regiões do Estado de
São Paulo participaram no último
sábado (21) do lançamento da précandidatura da deputada estadual Professora Bebel (PT) para reeleição à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. O evento,
denominado de “Encontro da Esperança”, realizado em São Paulo,
na quadra da escola de samba
Império da Casa Verde, foi marcado por balanço dos três anos de
mandato da deputada Bebel, que
ao longo da atividades recebeu inúmeros apoios, entre eles do presidente do PT, Luiz Marinho; da expresidenta Dilma Rousseff, de
ex-ministros; dos deputados federais Alexandre Padilha, Vicentinho e Rui Falcão; dos presidentes nacional e estadual da CUT,
respectivamente, Sérgio Nobre e
Douglas Izzo; do coordenador do
MST, Gilmar Mauro, e de diversas lideranças de movimentos

sociais e sindicais tanto do Estado como de Piracicaba e região.
No encontro, em que foi feita a prestação de contas do mandato popular da deputada Bebel, sendo unânime nos pronunciamentos o forte e transformador trabalho que a parlamentar
tem desenvolvido na Assembleia
Legislativa de São Paulo na defesa dos serviços públicos de
qualidade e do povo paulista.
O mandato da deputada Bebel tem tido forte atuação política, em defesa da democracia e
do estado de bem-estar social da
população paulista, assim como
na defesa da educação e dos direitos sociais e coletivos, do funcionalismo público, das mulheres e dos grupos oprimidos, da
saúde, do emprego, da moradia,
da cultura, do meio ambiente e
dos animais, das crianças e dos
jovens, no combate à desigualdade e ao racismo, pelo direito

das pessoas LGBTQIA+, pela inclusão das pessoas com deficiência, dos idosos e dos aposentados.
Como líder da bancada do
PT na Alesp, Bebel também liderou diversas lutas em defesa da
educação pública de qualidade,
assim como dos professores e
servidores estaduais, contra privatizações e pelos direitos dos
segmentos mais vulneráveis da
população. Também fez enfrentamento diário às políticas do
então governador João Doria
(PSDB) e ao atual Presidente da
República, Jair Bolsonaro, pela
melhoria permanente da saúde,
do transporte, da segurança pública, enfim, na defesa do fortalecimento do Estado para servir
a população que mais precisa.
“Foi um grande encontro
em que pudemos debater as
perspectivas que se abrem para
possamos retomar no Brasil o
caminho da construção de um

Brasil justo, democrático, soberano, para que o povo brasileiro
volte a ser feliz. Também debatemos o nosso papel na tarefa
de fazer com que o estado de São
Paulo possa virar a página, superando quase três décadas de
governos do PSDB, que desmontam o Estado e os serviços públicos, tornado a vida do povo
muito mais difícil”, diz Bebel.
A luta não para e ainda há
muito a fazer por São Paulo, de
acordo com a deputada Professora Bebel, que preside também
a Apeoesp, o maior sindicato de
professores da América Latina.
“Continuo mantendo nosso
mandato à disposição dessa luta,
elevando nossa voz na ALESP e
em todos os outros espaços onde
a classe trabalhadora, o funcionalismo público e a população precise da nossa voz e do nosso
apoio”, enfatiza a parlamentar, que
está no seu primeiro mandato.

O deputado federal Vicentinho fez questão de destacar
a luta da deputada Bebel em prol do povo paulista

O deputado federal Padilha falou do trabalho em parceria
com a Bebel, destinando recursos para Piracicaba

Paiva, dos Bancários de Piracicaba, enalteceu
a qualidade das intervenções da deputada Bebel

Osmir Bertazzoni, do Sindicato dos Municipais, falou da luta da
deputada Bebel em prol dos servidores municipais de Piracicaba

O deputado federal Rui Falcão destacou o
importante trabalho da deputada Bebel

Luiz Marinho, presidente do PT no Estado, ressaltou
a importância do mandato da deputada Bebel

Gilmar Mauro, do MST, disse que o movimento
dos sem-terra apoia a deputada estadual Bebel

A deputada Bebel agradeceu a presença do presidente
nacional da CUT, Sergio Nobre, que participou do evento

Ao longo da plenária, a deputada Bebel recebeu manifestações de apoio,
através de vídeo, como da ex-presidenta Dilma Rousseff

A deputada Bebel, entre Evaldo Vicente, de A Tribuna Piracicabana, e
Osmir Bertazzoni, do Sindicato dos Municipais de Piracicaba
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Nelinho expõe atuação de
Morais contra população
Posição foi colocada durante votação de moção de apoio a projeto de lei do deputado

Na sessão da Câmara Municipal da cidade de Águas de São Pedro, nesta última terça-feira, 24 de
maio, quando foi colocada em votação moção de apoio a projeto de
lei de autoria do deputado Roberto Morais (Cidadania), que
trata de sucumbência para advogados, o vereador Nelinho
Noronha (PT) criticou duramente
a postura do parlamentar e expôs
as inúmeras votações na Assembleia Legislativa de São Paulo em
que causou prejuízo à população.
Apesar de garantir que não
tem nada contra os advogados,
Nelinho, que está no seu terceiro
mandato de vereador, deixou claro que pela primeira vez votaria
contra uma moção, em protesto às
posições e votações do deputado
Roberto Morais na Alesp, alegando inclusive o deputado "só passou a destinar recursos com frequência para a cidade de Águas de
São Pedro depois que a deputada
Professora Bebel (PT) foi eleita e
priorizou o município com emendas parlamentares, beneficiando a população da cidade".
Para sustentar sua opinião de que
o deputado Roberto Morais tem se colocado contra os interesses da população no parlamento paulista, Nelinho lembro que no ano de 2018,
durante as eleições, ao lado do então governador Márcio França, o
parlamentar alegou que era mentira notícias de que as rodovias da
região seriam privatizadas.
"Os pedágios, hoje, são realidade na região e mostra que o
deputado mentiu para enganar
o eleitor. Hoje, a região está cercada por pedágios e o deputado
nunca se colocou contrário à privatização ou concessão das rodovias", ressaltou, lembrando que o
deputado Roberto Morais até se
colocou contrário que caminhões
pesados deixassem de passar pelas
ruas de Águas de São Pedro, quando foi feita esta discussão na re-

Funcionário público de
Águas terá vale-alimentação
O prefeito de Águas de São Pedro,
João Victor Barboza (Cidadania), promulgou na manhã desta quinta-feira
(26) a Lei 2.077/22 que institui o valealimentação para o funcionalismo público. Com a medida aprovada, o Executivo vai pagar R$ 400 de auxílio
mensal tanto para concursados
como para comissionados. É a primeira vez na história que os colaboradores de Águas de São Pedro
irão receber o vale-alimentação.
Atualmente, o Executivo concede apenas cestas básicas para os
funcionários. O projeto, que já
havia passado pela Câmara de
Vereadores, agora vai permitir
que o município contrate uma
empresa para prestar o serviço.

"Já com a lei em vigor, vamos
abrir o processo licitatório para que
as empresas prestadoras de serviço possam concorrer. Nossa intenção é iniciar o quanto antes. Uma
medida que há décadas é reivindicada pelo funcionalismo público, e
que temos a certeza de que fará
muita diferença no dia a dia dos
colaboradores e de suas famílias",
disse o chefe do Executivo.
O vale-alimentação terá seu
saldo depositado até o 5º dia útil
de todos os meses, assim como já é
feito com a remuneração dos servidores. A nova medida deve gerar
um gasto de aproximadamente R$
135 mil por mês aos cofres públicos de Águas de São Pedro.
Divulgação

Na sessão da Câmara, o vereador Nelinho Noronha enumerou projetos que o deputado
Roberto Morais votou e que prejudicou a população
gião, por volta do ano de 2002,
numa demonstração de que não
tinha preocupação com a cidade.
De acordo com o levantamento feito pelo vereador Nelinho, Roberto Morais votou favorável ao PL
899/2019, que reduziu o valor para
pagamento de precatórios pelo governo estadual de R$ 30.119,20
para R$ 11.678,90, prejudicando
servidores e a população que tem
algo a receber do Estado, assim
como votou favorável ao PL 529/
20220, que extinguiu dez autarquias e fundações públicas estaduais,
gerando a demissão de 5,6 mil servidores, o corte de verbas das universidades estaduais, aumentou
tributos, como de produtos da cesta básica de alimentos. "Com a
aprovação deste projeto, foi extinta a CDHU, empresa responsável
pela construção de casas populares no Estado, assim como o forne-

cimento de remédios gratuitos, a
reabilitação de pacientes com câncer, o controle de endemias como a
dengue, a conservação de recursos
naturais, o transporte intermunicipal,
a pesquisa brasileira. Sorrateiramente,
foi embutido também um aumento de
tributos, como ITCMD, ICMS e IPVA.
O projeto acabou até com a isenção de
impostos para veículos de deficientes
físicos. Esse projeto também previa a
venda do Instituto Butantan, responsável pela coordenação da vacinação
contra a covid no Estado, que só não se
efetivou por uma luta liderada pela
deputada Bebel, que ajudou a pressionar o governo, levando o então
governador João Doria a alterar a
propositura e desistir da venda",
criticou Nelinho.
Nelinho Noronha lembrou
que o deputado Roberto Morais
votou ainda favorável ao PLC 256/
2021, do governo de São Paulo, que

acabou com a abonada dos servidores
estaduais. "Apesar de trabalharem 31
dias por ano, os servidores só recebem
por 30 dias. Portanto, os seis dias de
abono era um direito do servidor, que
hoje passou a trabalhar sem receber nada em troca", falou.
De acordo com o vereador, ainda, Roberto Morais votou favorável à
reforma da Previdência social no Estado, penalizando os servidores estaduais, uma vez que a partir da aprovação deste projeto de lei complementar 80/2019, passou a se praticar o
confisco salarial de aposentados e
pensionistas do Estado, reduzindo as
suas aposentadorias. "O deputado
Roberto Morais também votou favorável ao PL 26, que acaba com a
carreira do magistério no Estado
de São Paulo, criando a chamada nova carreira, vendendo uma
grande ilusão para o professorado paulista", concluiu.

pela cesta básica serão beneficiados
com o vale-alimentação sem descontos em seus vencimentos; uma
vitória aos trabalhadores municipais de Águas de São Pedro.
Diante da dificuldade de atender a reposição em sua integralidade em função dos gastos com
pessoal, foi possível garantir a
reposição a partir de 01 de fevereiro de 2022, através da Lei
Ordinária nº 2059, 24 de fevereiro de 2022. "Conforme
acordado com a administração
continuamos monitorando o crescimento da receita e repasses dos
governos para o município e vamos
buscar a reposição integral até o
final do ano", afirmou o vice-presidente José Alexandre Pereira.
Vale lembrar que na gestão do
prefeito anterior, foi feita a reposição de perdas salariais inclusive do
ano de 2020, ano que entrou em

vigor a lei federal 173 que congelou
o salário dos servidores, mas uma
ação entre executivo e Sindicato,
garantiu a revisão dos salários em
2020 e com isso a prefeitura ficou
com o salário congelado apenas
em 2021. A atual Administração do prefeito João Victor Barboza, vem buscando valorizar o
trabalhador, atendendo os anseios dos servidores representados pela entidade Sindical.
"Um dos maiores objetivos
como representantes da categoria de Águas de São Pedro, é que
os trabalhadores tenham um
plano de carreira, salários compatíveis com as funções exercidas nas administrações públicas e valorização dos servidores que são os principais impulsionadores da máquina pública.
Onde tem serviço público tem
um servidor para atender a po-

pulação e para levar melhores
condições de trabalho, o Sindicato busca junto com a administração municipal de Águas
essa valorização", disse o presidente Valdir Sgrigneiro.
"Destacamos que os servidores tiveram 10% de reposição de
2021 e 2022, faltando ainda a reposição complementar na ordem
de 6,5% referente a esse período,
mas destacamos que para a maioria dos servidores o vale-alimentação em sua criação e extinção da cesta básica, vai impactar em benefício direto em
comparação ao piso salarial em
torno de 15% elevando o ganho
da categoria neste primeiro semestre em torno de 25% entre
reposição salarial e implantação
do benefício do vale alimentação", destacou o vice presidente
Alexandre Pereira.

Prefeito João Victor Barboza promulgou a lei que institui
vale-alimentação de R$ 400 para o servidor público

R EUNIÃO

Grupo discute emissão
de nota fiscal e implantação
Á GUAS DE SÃO PEDRO
turístico
Atuação do sindicato garante benefícios aos servidores deUmavoucher
reunião no gabinete do bém no que tange ao desenvolA diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, destacando a importância do diálogo e do comprometimento com gestores da administração de Águas de São Pedro,
obteve, dentre as reivindicações que
o Sindicato apresentou para a gestão anterior e atual, a reposição de
perdas salariais do ano de 2021 e
parte das perdas de 2022.
Segundo a diretoria, outro fator importante foi a aprovação da
Lei Ordinária 2077 de 26 de maio
de 2022, referente a troca da cesta
básica em vale alimentação aos servidores que passarão a receberão
no cartão, o valor de R$ 400 mensais, gerando um aumento no benefício de cerca de 100%, considerando que dos atuais, cerca de R$
200 foram gastos com aquisição de
cesta básica. Todos os servidores,
até mesmo os que não optavam

A LPES

DAS

prefeito João Victor Barboza (Cidadania) tratou sobre temas importantes para o município: novos
procedimentos para fiscalização da
emissão de notas fiscais, o Plano
de Contribuição Opcional Turística (COT) e a implantação do Voucher Turístico.
"Ainda são projetos que estão em andamento e que, em
breve, teremos uma definição
mais clara. Mas, posso adiantar, que eles irão ajudar muito
na área de fiscalização e tam-

vimento do nosso turismo", garantiu o prefeito.
Também participaram da reunião representantes da Chefia de
Gabinete, da Secretaria de Turismo, da Comissão do Voucher e da
Procuradoria e Contabilidade da
prefeitura. Uma reunião inicial
com o setor hoteleiro já aconteceu
e após a proposta consolidada será
retomada a discussão com o setor.
A próxima roda de conversa, agora, será com os donos de atrativos
turísticos estabelecidos na cidade.
Divulgação

Á GUAS

Vacinação contra a raiva acontece, hoje, 28, em UBS
A UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Alpes das Águas é o ponto fixo de vacinação antirrábica que a
Prefeitura de São Pedro realiza gratuitamente neste sábado, 28 de maio, das
8h às 14h. As doses da vacina contra a
raiva em cães e gatos são para animais
a partir dos 3 meses de vida e os bichos

devem ser levados pelo responsável
utilizando guias, coleiras, gaiolas, caixas de transporte ou fronhas. "É muito importante que a vacina antirrábica
seja administrada todos os anos, porque assim dá total proteção contra essa
doença potencialmente fatal, já que a
transmissão dela acontece por meio de

mordidas, lambidas ou machucados
causados por mamíferos infectados",
explicouoveterinárioMatheusdeMelo
Murbach, responsável pelo controle
de endemias no município.
PRÓXIMOS - No próximo
mês, junho, os bairros a receberem a vacinação contra a raiva

são Dorothea, dia 11, e Bela São
Pedro, dia 25.
SERVIÇO - Vacinação antirrábica. Sábado, 28/05, das 8h às
14h, em frente à UBS Alpes das Águas
(AvenidadasVitoriasRégias,Q46,Lote
02 - Alpes das Águas). Gratuito. Mais
informações (19) 3481-9370.

Grupo se reuniu no gabinete do prefeito João Victor Barboza
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Mesmo com Lula disparado
em pesquisa, Deputada Bebel
pede cautela e trabalho
De acordo com a pesquisa Datafolha, o ex-presidente Lula está na
dianteira, com 48% das intenções de voto na pesquisa estimulada

Apesar de o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, pré-candidato a presidente da República nas
eleições deste anopeloPTterampliado a vantagem em pesquisa Datafolha
divulgada nesta última quinta (26) em
relação ao presidente Jair Bolsonaro
(PL), a deputada estadual Professora
Bebel (PT), principal liderança do partido na região, diz que é preciso ter cautela e que é preciso muito trabalho
até outubro. Para ela, não é hora
de cantar vitória, pois o adversário joga baixo e mobiliza hordas
de robôs e de fake news, mas é
preciso que se diga que um horizonte mais feliz para o povo brasileiro começa a se avizinhar.
De acordo com a pesquisa Datafolha Lula está na dianteira, com 48%
das intenções de voto na pesquisa estimulada - quando o entrevistador oferece opções de nomes, e pode vencer as
eleiçõesemprimeiroturno.Emsegundo lugar aparece Bolsonaro, que obteve 27%. Desta forma, o petista abre
21 pontos de vantagem em relação
a Bolsonaro. O ex-governador do
Ceará, Ciro Gomes (PDT), aparece
com 7%. Os demais nomes atingem,
no máximo, 2% da preferência do
eleitorado. Votos brancos e nulos
somam 7%, enquanto 4% disseram
não saber em quem vão votar nas eleições de outubro.
Já na pesquisa espontânea,
aquela em que os nomes não são
lidos, Lula chega a 38%, enquanto
Bolsonaro tem 22%. A margem de
erro é de dois pontos percentuais para
mais ou para menos. É o primeiro levantamento do Datafolha após o exgovernador de São Paulo, João Doria
(PSDB), deixar a disputa presidencial.
Ele abriu espaço para a possível candidatura da senadora Simone Tebet
(MDB-MS). Os partidos que encampam este projeto de terceira via

Divulgação

A deputada Professora Bebel com o ex-presidente Lula, que lidera com folga a corrida presidencial

são MDB, PSDB e Cidadania. Para
Bebel, "o resultado mostra que o
povo está cansado de genocidio. Está
cansado da inflação, do desemprego,
da desesperança. Nestes meses derradeiros antes das eleições, precisamos
mobilizar todas as nossas forças

para devolver ao brasileiro o direito de sorrir e de sonhar".
Apesar de não querer cantar
vitória antes do tempo, a deputada
estadual diz: "Como é bom estar
do lado certo da história. O lado
da luta, mas também o lado do

compromisso inabalável com o
povo brasileiro, o estado de bemestar social, a ciência e a educação, enfim, com um país cujas
gerações futuras possam desfrutar como uma terra de inclusão e de oportunidades", concluiu.
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Esta publicação custou R$ 318,60 aos cofres públicos

JARI
(Junta Administrativa de Recursos e Infrações)

A JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações) do Município de São Pedro/SP comunica a realização de sua 10ª Sessão Ordinária em 31 de maio de 2022 às 10h00min, na Rua
Ângelo Franzim, nº 25, Bairro Santa Cruz, São Pedro/SP (junto à sede da Guarda Civil Municipal), tendo como pauta os assuntos:
JULGAMENTO de RECURSO
Nº do AIT: A000002761
Data da Infração: 20 de fevereiro de 2022.
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

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 social,
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, cozinha, área serviço, 1 vaga, elevador. 500 metros da praia, próximo ao centro comercial. 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 serviço, 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, cozinha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3 dorm. (1 suíte), w.c.
social, varandas, piscina, churrasqueira e
quintal. R$ 590.000,00 (R.S.)
CASA SEMI NOVA: 3 dormitórios (1 suíte),
w.c. social, sala para 2 ambientes com sacada, cozinha americana, área de serviço,
salão com pia, fogão á lenha e churrasqueira, banheiro, piscina, garagem (2). R$
565.00,00 (B.B)
SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos
com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condicionado, mezanino, varandas com vista panorâmica; Térreo: 3 amplas salas com ar condicionado e varanda, lavabo, cozinha gd. com
armários, copa, garagem (4+ 3), edícula ,
churrasqueira, piscina e quintal. R$
780.000,00 (L/V).

CASA TÉRREA JD. PORANGABA: 3 dorm.
(1 suite), w.c. social, lavabo, sala para 2
ambientes, cozinha, área de serviço, abrigo, amplo quintal com quarto, banheiro e
salão+ quiosque. R$ 550.00,00 (M.B.)
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 Comercial: 445 m2 - R$ 170.000,00
(JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
550.000,00 (J.S)
Te r r e n o s
Comercial: 288 m2 - R$
130.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba: 317 m2, murado.
R$ 175.000,00 (M.C.P)
Terreno Comercial: 450m2, declive. R$
180.000,00 (A.M)
Área Comercial: 1.156 m2, plana. R$
760.000,00 (W.M.)

Esta publicação custou R$ 300,90 aos cofres públicos

CHÁCARAS PRONTAS
LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte),
todos com armários embutidos, w. c. social, lavabo, sala de estar com lareira, sala
de jantar, cozinha com armários, varandas
em L, piscina, quiosque com churrasqueira, play ground, campo de futebol, canil,
horta, casa para caseiro e quarto de ferramentas. R$ 795.000,00 (V.)
CHACARA PRIMAVERA: Excelente chácara,
gramada + paisagismo, ótima casa com 7
dorm., suítes, salas, varandas, área gourmet, abrigos, dep. emp., horta, pomar produzindo, pérgola, etc. R$ 920.000,00.
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.

Esta publicação custou R$ 247,80 aos cofres públicos

