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Obras da creche-
escola Nova
São Pedro I seguem
em ritmo acelerado
Unidade terá capacidade para
atender até 300 crianças,
entre 4 meses e 5 anos, em
período integral, das 7h às 18h

As obras da creche-escola do
bairro Nova São Pedro I seguem
em ritmo acelerado e gera expecta-
tivas nos moradores da região. De
acordo com a secretária de Educa-
ção, Samanta Bontorim, a creche-
escola tem um grande diferencial
das demais unidades do municí-
pio. "O planejamento dessa cons-
trução é para uma escola 100% di-
gital, ou seja, com instalação de

BAILE DE MÁSCARAS – Danielly Hanashiro e Déa Beltrão são as idealizadores e as produtores do 1o Baile de
Máscaras da região, que acontece no próximo dia 20, a partir das 21h, no Espaço Luiz Melado. "A proposta é trazer
de volta o significado das máscaras, que nos últimos tempos tiveram seu uso focado no controle da saúde. O fato é
que antes da pandemia, as máscaras eram vistas com outro propósito: mistério, sedução e diversão, e é isso que
esse baile vem resgatar e renovar as esperanças de tempos melhores, celebrando este momento de recomeço", declaram. A9

salas inteligentes, equipadas com
lousa digital, impressora 3D e mesa
digital", disse, ao ressaltar que ha-
verá espaços para as atividades lú-
dicas. Com investimento de R$
3,7 milhões, a obra realizada
pela empresa vencedora de licitação,
Arion Construções e Gerencialmentos
de Obras Eirelli, contará com oito salas
para creche, cinco salas para pré-esco-
la e duas para atividades. A8.

DOIS EVENTOS – Para a deputada estadual Professora Bebel (PT),  estes dois grandes eventos, ontem (13) e anteontem (12),
em São Paulo, mostram que a categoria está unida contra o confisco nas aposentadorias pelo Governo do Estado de São Paulo. A11
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Afogando em dados enquanto famintos por sabedoria
Aldo Nunes

A lua é crescente des-
de o dia 08 deste mês e vai
até o dia 16 quando inicia a
lua cheia. É o momento em
que às suas sombras come-
çam a diminuir - pois é sa-
bido que desde à antigui-
dade, a lua produz certos
fenômenos em nosso planeta (Ter-
ra), ainda não bem estudados e do-
minados cientificamente, a saber:
no clima, nos mares e rios, no cul-
tivo da terra, nas emoções das pes-
soas e animais em geral, no domí-
nio da energia solar e lunar. Aqui
para nós sua visão no céu se inicia com
mais nitidez e podemos, durante à noi-
te, ver seu relevo com mais detalhes
a olho nu para aqueles que ainda
olham diariamente para o céu.

Embora afogados com tanta
tecnologia que se dedica à ciberné-
tica: estudo dos sistemas de contro-
le e de comunicação nos organismos
vivos (homens e animais) e nas máqui-
nas (celulares, computadores e asse-
melhados) e, ainda crus nas tecnologi-
as das máquinas, com a quais estamos
convivendo com mais ênfase após
a segunda grande guerra mundial
e que hoje nos assombra, assusta e
nos afoga, deixando-nos depen-
dentes, sem opções para nossa
mente. Costumo dizer: "viajante às
cegas no mundo astral onde en-
contramos barreiras para suplan-
ta-lo por não conhecermos os fe-
nômenos reais lunáticos que a lua
nos traz e que deixamos de obser-
var o quão necessário são, esses co-
nhecimentos tão antigos. Precisa-
mos utilizar nossa sabedoria
que o céu nos mostra todos os
dias e com mais pureza quando a
lua é cheia, pois mais nos ilumina.

Abolição inacabada
Professora Bebel

No dia 13 de maio de
1888, a elite brasileira, pres-
sionada por uma constante e
vigorosa luta popular, deci-
diu colocar um fim ao regi-
me escravocrata no país. No
entanto, o fez de acordo com seus
interesses e nas condições que lhe
interessavam.

Assim, além de ser o último
país das Américas a abolir a escra-
vidão, o Brasil jamais reparou de-
vidamente os crimes cometidos
contra de negros e negras africa-
nos e seus descendentes. Ao con-
trário, o fez em condições que pro-
vocaram gravíssimas consequênci-
as sociais que perduram até nos-
sos dias. Logo após a abolição, sem
políticas públicas voltadas para ela,
a população negra se viu provada
de moradia e alimentação e, sem
outra perspectiva, teve que assu-
mir as ocupações mais mal remu-
neras, o trabalho pesado. Muitos
simplesmente ficaram sem nenhum
trabalho assalariado. Via de regra
as famílias negras tiveram que
morar nas periferias ou nos mor-
ros - como no caso do Rio de Janei-
ro e outras cidades, sem nenhuma
infraestrutura, obrigados a viver
em comunidades improvisadas que
se tornaram as atuais favelas.

Maioria da população brasilei-
ra, ainda hoje negros e negras pre-
cisam desdobrar-se para conquis-
tar condições de vida dignas. Sua
inserção em determinados segmen-
tos da sociedade é desproporcional
ao seu peso populacional e é vista
com desconfiança e preconceito.
Poucos intelectuais, professores,
artistas, médicos, engenheiros e
outros profissionais negros e ne-
gras obtém justo reconhecimento
pelo seu trabalho. Intencionalmen-
te, a história registrada e difundi-
da pelas elites costuma manter apa-
gadas ou colocadas em segundo
plano essas referências. Em mui-
tos casos, a maioria da população
não sabe que muitas das pessoas
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O STF é um Colegiado?
José Renato Nalini

Quando estive no Japão,
integrando comitiva liderada
pelo inesquecível agregador
ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, impressionei-me com
a Suprema Corte.

Reúne-se a portas fe-
chadas, suas decisões são concisas
e exprimem a decisão do Tribunal.
Não há votos vencidos, nem prota-
gonismo de qualquer julgador.

Mais um motivo para a "san-
ta inveja" do povo japonês, que pas-
sou por guerras e sobreviveu airo-
samente. Construiu civilização ad-
mirável, sobre faixa exígua de terra
vulcânica. Sofre terremotos. Mas a têm-
pera de seu povo o tornou uma das
potências estratégicas, intelectuais e
tecnológicas mais exitosas.

O nosso Supremo Tribunal Fe-
deral seguiu o modelo da Suprema
Corte Americana, pois Rui Barbo-
sa era entusiasta da democracia
ianque e importou o design. Só
que a cultura tupiniquim tornou
a cúpula do Judiciário brasilei-
ro um Tribunal com inúmeras
atribuições. A sua competência
de "guarda precípua" da Consti-
tuição resta prejudicada.

O amor ao segundo grau de
jurisdição tornou o sistema Justi-
ça brasileiro uma epopeia de sacri-
fícios com final imprevisível para
quem, desesperado, procura repa-
rar vulnerações a seus direitos ou
interesses. O STF é a quarta ins-
tância de um sofisticado esquema

Escrevi no artigo da
semana passada, dedica-
do às mães, que no do-
mingo, Dia das Mães,
aqui para nós seria de sol
e fui certeiro. Minha in-
tuição não falhou porque
já tenho boa experiência
no seu uso. Mas, conti-
nuo ainda, como a maio-

ria, faminto por sabedoria que para
tal é preciso de ação consciente. O
presente ano, pela astrologia é re-
gido pelo planeta Mercúrio (nome
dados pelos romanos) e Hermes
(nome dado pelos gregos): "men-
sageiros dos deuses, filho de Zeus
e da ninfa Maia, responsável por
tudo que se relacionasse com mo-
vimento, viagens, estradas, moeda,
transações comerciais, usava um
chapéu de viajante e sandálias ala-
das, na mão direita trazia uma vara
mágica feita de duas cobras enros-
cadas numa haste, tinha um lado
desagradável, às vezes era porta-
dor de mentiras e falsos relatos e
podia presidir à transações suspei-
tas, além de negócios lícitos" (O li-
vro ilustrado da mitologia, da Pu-
blifolha, pág. 56). Portanto enten-
do que a fase lunar crescente/cheia
é o momento ideal para que tome-
mos as providências necessárias a
boa ação, com o devido respaldo
da melhor clareza em nossas atitu-
des, para que possamos suplantar
essa fase de sombras, que obscure-
cem a vida em nosso planeta, a pou-
cos passos de uma terceira guerra
mundial, capaz de ocasionar o
maior desastre para todos, pois há
possibilidade ? de uso da energia
atômica ?, cuja experiência já tive-
mos durante o milênio passado
com reações que perduram até o
momento atual. Os desencontros en-

tre Ucrânia e Rússia; as variações
da "covid"; a hepatite aguda infan-
til ainda não conhecida aparecen-
do em vários países e sendo já in-
vestigada aqui no Estado de São
Paulo; a mudança climática mun-
dial e suas consequências na eco-
nomia, na sociedade, nos governos
mundo afora e a nossa obrigação
em encontrar um ponto de equilí-
brio e todos nós agirmos com rapi-
dez, antes que o pior ocorra. Já
cheguei a ouvir de amigos, que sou
retrógrado e não aceito o moder-
nismo das coisas. Ledo engano.
Modernizar é atualizar mediante
estudo, conhecimento, consciência
e cada um de nós temos a nossa
experiência, a nossa vivência, a
nossa luta para sobreviver, o nos-
so bem querer, os nossos erros co-
metidos que nos fazem aprender e,
que precisamos passar para os nos-
sos descendentes para que não os
cometam. Cada um de nós fazemos
parte de um todo e nesse todo, uni-
dos, poderemos sonhar e lutar para
um amanhã melhor, mais feliz,
mais humano. Já dizia Aristóteles:
"É nos momentos mais escuros que
devemos focar para ver a luz";
"Para evitar críticas, não diga nada,
não faça nada, não seja nada";
"Excelência nunca é um acidente.
É sempre o resultado de grande
intenção, esforço sincero, inteligên-

cia e execução; isso representa a
escolha sábia entre muitas alterna-
tivas - a escolha e não o acaso, é o
que determina o destino".

Ressalto, ainda: a Lua Cheia
que acontece nessa madrugada de
segunda-feira, 16/05/2022, é o
momento anual em que o nosso
planeta Terra, se alinha com às
constelações das Plêiades e Sirius e
mais sete estrelas da constelação
da Ursa Menor para distribuir
'Vida' para a Terra, eu, particular-
mente, amo a vida e espero que to-
dos, também, a amem e queiram
dias melhores para todos nós.

Se as ideias se converterem em
realidades verdadeiras, é sinal de
que estamos evoluindo e é, real-
mente, o que estamos precisando
para o presente momento, porque
se forem apenas ideias e não
ações, vai aqui um palpite: "o furto
e roubo de celulares está se tornan-
do mais um problema grave para a
sociedade... vamos voltar um pou-
co no tempo e ter telefones com lis-
ta fornecida pelas empresas de tele-
fonia ou, se ele é realmente efici-
ente, que os mesmos exibam em
suas telas, nome, endereço e foto
do proprietário, quando estive-
rem ligando para alguém ou re-
cebendo ligações desse alguém. Isso
sim, seria uma solução fácil para
evitar esses furtos e roubos e ou-
tras coisas mais.

Falta mesmo é sabedoria, da-
dos são apenas os cubinhos que
usamos jogos de azar!

Aldo Nunes, contabilis-
ta, advogado e Auditor
Fiscal de Rendas aposen-
tado do Governo do Esta-
do de São Paulo. E-mail:
audusconsultoria@gmail. com.
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que se destacaram na his-
tória brasileira e que dão
nome a importantes logra-
douros eram negras.

O racismo estrutural
no nosso país é um fato
notório, insofismável. Os
fatos se sucedem a todo

momento e o preconceito está ar-
raigado em expressões, costumes,
atitudes e, muitas vezes, resvalam
para ofensas e agressões. Ele está
presente em muitas instituições,
nos meios de comunicação, na pu-
blicidade e, lamentavelmente, tam-
bém no sistema educacional.

Os governos Lula e Dilma rea-
lizaram políticas importantes. A cria-
ção da Secretaria Especial de Políticas
para a Igualdade Racial, com status de
Ministério, o Estatuto da Igualda-
de Racial, política de cotas, ENEM,
FIES e outros programas que be-
neficiam a população negra foram
possíveis pela confluência entre a
sensibilidade e compromisso des-
ses governos e a mobilização dos
movimentos antirracismo.

Lamentavelmente, vemos hoje
a destruição dessas políticas e o re-
crudescimento da discriminação,
violência, desamparo, desemprego,
miséria e fome, sob o incentivo do
principal mandatário da nação e
suas políticas destruidoras.

Que a passagem deste 13 de
maio sirva sempre para nós fazer
lembrar tudo o que é preciso corri-
gir, construir e avançar para a ver-
dadeira libertação do povo negro
superando a abolição inacabada
marcada por esta data.

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

de irresolução de conflitos.
Enquanto isso, o STJ, conce-
bido para ser Corte de Cassa-
ção, é a terceira instância.

Mas permaneçamos no
STF. Ele julga inúmeras questões
que não precisariam chegar a
Brasília. Pense-se que representa
o papel de Segunda Instância

dos Juizados Especiais! Demandas
de menor relevância, aquilo que se
passou a chamar de menor poten-
cial ofensivo ou delito insignifican-
te, passa pelo crivo dos onze super-
lativos juízes da mais alta Corte.

Esta era de impropérios e de
polarização fez com que o STF viesse a
ocupar uma vitrine indesejável na pro-
lífica disseminação de inverdades,
ofensas, injúrias, difamações e ma-
ledicências. É contínua a divulgação
de memes e de aleivosias contra o Su-
premo e seus integrantes. Algo ini-
maginável em país civilizado.

É óbvio que tudo isso é insu-
flado por quem, ao abusar do au-
toritarismo e do populismo, não
consegue vislumbrar a simbologia
de um Judiciário respeitado,
fator imprescindível à aferição
do grau de democracia que se
experimenta num país que tanto
claudica em ascensão civilizatória.

Mas o STF contribui com essa
perda de respeitabilidade. Como a sa-
bedoria popular bem observa, "o infer-
no está repleto de boas intenções". A
ideia do ministro Marco Aurélio de tor-
nar a Justiça "transparente", gerou a
TV Justiça. Foi o bastante para que o
saudável hábito milenar de emitir um

voto "acompanho o Relator", se con-
vertesse em alentada e demorada ex-
posição de erudição e de retórica.
Não é muito fácil, na arena ju-
rídica, dizer melhor e com ou-
tras palavras, aquilo que o relator
já exauriu em seu voto.

O resultado é o prolongamen-
to das sessões, a demora na defini-
ção daquilo que é ou não compatí-
vel com a ordem constitucional.

Outro evidente prejuízo para a efi-
ciência e para o prestígio do STF é o
"pedido de vista". Não é possível que,
depois da atenta escuta de um voto
elaborado com a colaboração de assis-
tentes qualificados, pois juízes de direi-
to concursados em seu Estado de ori-
gem, ainda haja necessidade de outros
estudos. Um colegiado precisa funcio-
nar coeso. Cada magistrado tem de
confiar no colega de curul. Para o
jejuno, os pedidos de vista sem pra-
zo para devolução passam a suge-
rir interesses outros que não a con-
cretização do justo. Isso em nada
acrescenta honorabilidade ao STF.

Uma República que escolheu
uma Constituição analítica e

prenhe de termos genéricos e
vagos, precisa compensar a op-
ção por um STF que decida e não
que tergiverse,  procrastine,
consiga dormir ou viajar para o
Exterior sabendo que há direi-
tos relevantíssimos à sua espera.

O protagonismo não é a melhor
forma de obter respeito. Você conhe-
ce, por nome, os juízes da Suprema
Corte japonesa? Ou alemã? Ou os
magistrados que integram esses Tri-
bunais na Suécia, na Dinamarca, na
Finlândia, na Irlanda, na Inglaterra
e mesmo na França?

Aqui, os onze responsáveis pela
"guarda precípua" da Constituição
estão "na boca do povo". Até crian-
ças os identificam. Aquilo que an-
tes ocorria com a seleção brasileira
de futebol, hoje acontece com os ju-
ízes do STF. Só que não estão a
merecer dos jovens brasileiros a
mesma estima e admiração antes
devotada aos jogadores. Basta
acompanhar o conteúdo das men-
sagens chulas e de mau gosto pro-
paladas pelas redes sociais.

Voltar a ser colegiado, mais
decisão e menos exibição, só fará
bem ao STF e, portanto, ao Brasil.
Tão necessitado de bons exemplos.

José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-graduação
da Uninove, presidente
da Academia Paulista de
Letras (APL); foi presiden-
te do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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O obscuro governo de um populista (1)
João Ribeiro Junior

Os esquerdistas (princi-
palmente do PT) partem do
princípio de que são os porta-
dores de uma verdade revo-
lucionária; acreditam que são
os defensores de uma verda-
de perfeita a ser edificada e
toda a manifestação contrá-
ria a esse ideal deve ser combatida.
Não toleram os que divergem e con-
tinuam rotulando o movimento de
1964 como um "golpe", quando, na
verdade, foi um "contragolpe", que
impediu o avanço do comunismo
não só no Brasil como em toda
América Latina. Nestes anos de
governo petista, alastrou-se uma
variedade de livros sobre a maté-
ria, onde repetia-se a fórmula do
"golpe" militar, que, para eles, foi
uma manobra realizada por mili-
tares conservadores e de extre-
ma direita (fascistas) que tiraram
o Brasil dos trilhos da democracia,
com o intuito de perpetuar um regi-
me ditatorial, agressivo e violento. E
as vítimas foram heróis pela liberda-
de, como a ex-presidente Dilma Rous-
seff, que se dizem foram vítimas da
ditadura porque lutavam em favor
da implantação de um sistema mais
justo, mais fraterno e democrático, e
que por isso foram, sistematicamen-
te, perseguidos, torturados.

A Fonte desta matéria foi reti-
rada de meu livro, ainda inédito -
"O obscuro governo de um popu-
lista", onde relata como foi a tenta-
tiva da tomada do poder pela es-
querda até os dias de hoje com a
prisão do corrupto e corruptor Lula e
sua soltura, graças as peripécias jurídi-
cas do STF. Contudo, devido a exten-
são do livro, escolhi esses enxertos, prin-
cipalmente sobre Lula, hoje, o principal
personagem da desconstrução do
Brasil, pela via da corrupção.

Para dimensionar o contexto
eleitoral na campanha presidencial

de 2006, torna-se necessário
realizar uma retrospectiva
dos acontecimentos que im-
pactaram diretamente na
opinião popular em referên-
cia a imagem do Partido dos
Trabalhadores, e por conse-
quência, na imagem do pre-
sidente Lula. Para dar con-
tinuidade ao processo de

construção do entendimento da co-
municação realizada pelo PT na cam-
panha presidencial, dividirei este ca-
pítulo em duas partes, uma com os
dados negativos que impactaram a
campanha por meio do levantamen-
to das diversas denúncias envolven-
do pessoas ligadas ao PT e ao presi-
dente Lula, que resultaram em afas-
tamentos, demissões, investigação
policial, desligamento do partido en-
tre outras. Em seguida, serão abor-
dados os fatores positivos que resul-
taram na boa avaliação do governo
Lula e utilizados assim, na comuni-
cação efetiva da campanha da reelei-
ção. Esses fatos tiveram ampla di-
vulgação por parte da mídia em ge-
ral que repercutiram diretamente na
opinião do eleitorado que foi abor-
dado com intensidade pelos adver-
sários políticos durante a campanha
presidencial em 2006, que deram
ênfase em suas campanhas, nos
fatores negativos.  Por outro lado, o
reconhecimento positivo por parte do
eleitorado desenvolvido por meio das
políticas sociais adotadas durante o
primeiro mandato, contribuiu para
a aprovação de Lula, sendo foco
da campanha que utilizou, em sua
comunicação.  Informações mentiro-
sas e hipócritas para apresentar os
benefícios conquistados pela políti-
ca adotada pelo presidente.

As denúncias de escândalos
envolvendo pessoas ligadas ao PT
ocorreram a partir de 2004. Obvia-
mente que o "Escândalo do Dossiê"
não foi o único levado em considera-
ção. Os dois anos anteriores à eleição

foram marcados por escândalos su-
cessivos de desvios de recursos pú-
blicos, compra de apoio de parlamen-
tares através do uso de sobras de
campanha e propinas, envolvendo
diretamente a cúpula petista do Pa-
lácio do Planalto e, em diversos mo-
mentos, mostrando as peripécias de-
magógicas do presidente Lula. Pri-
meiro, foi o caso Waldomiro Diniz,
figura central dentro da Casa Civil e
da articulação entre os Poderes Exe-
cutivo e Legislativo. Em seguida sur-
giram as denúncias contra Roberto
Jefferson e seus nomeados na em-
presa dos Correios, resultando pri-
meiro no escândalo dos Correios e,
em seguida, no mega-escândalo que
ficou conhecido como "Mensalão",
envolvendo a compra de apoio legis-
lativo de aliados na Câmara dos De-
putados. Todos esses escândalos atin-
giram em cheio o Chefe da Casa Civil
e homem forte do governo de Lula,
José Dirceu, resultando em sua que-
da da posição no Poder Executivo e
cassação de seu mandato de deputa-
do federal. Por fim, na antevéspera
da eleição, apareceram as denúncias
de superfaturamento de ambulânci-
as em um esquema de alocação de
emendas orçamentárias individuais
de deputados federais. Este último
evento recebeu o sugestivo nome de
"Sanguessugas". É possível que o es-
cândalo do Dossiê tenha apenas rea-
vivado na memória do eleitor as cons-

tantes acusações de corrupção vivi-
das pelo primeiro mandato de Lula e
não foi por acaso que o tema central
das eleições foi a corrupção.

No discurso de posse, pronun-
ciado em 1 de janeiro de 2003, Lula
prometera à nação, que "O comba-
te à corrupção e a defesa da ética
no trato da coisa pública serão ob-
jetivos centrais e permanentes de
meu governo". Um ano depois, seu
governo começou a enfrentar o pri-
meiro de uma série de escândalos
políticos, que marcariam, indelevel-
mente, seu mandato.

Foi uma avalanche de irregula-
ridades: "mensalão" distribuídos a
deputados da base aliada; "homem da
mala", viajando de Belo Horizonte para
Brasília carregado de dinheiro, agência
bancária que fazia pagamentos a depu-
tados, tentativa de extorsão nos Cor-
reios, no Instituto de Resseguros do
Brasil, em Furnas. E o escândalo mai-
or: Waldomiro Diniz, ex-assessor do
ex-ministro da Casa Civil, apanhado
pedindo dinheiro a um empresário.

Foi, então, que se deu "o
Caso de Waldomiro Diniz". Até
então, todos conviviam com as con-
travenções penais na área de arre-
cadação de fundos eleitorais. Uma
juíza de direito - Denise Frossard -
decidiu acabar com a farsa. O povo
sabia que era proibido comentar
respeito da identidade dos contra-
ventores que era notória, e não
acontecia nada, em parte devido
notícias falsas dos jornais  compra-
dos pelo governo. Até o caso Wal-
domiro Diniz, ninguém confirma-
va, mas muitos insinuavam que o
jogo seria uma das maiores fontes
de receita dos caixas eleitorais.

João Ribeiro Junior, advoga-
do (USP), docente de Direito
Constitucional, Teoria Geral
do Estado e Ciência Política,
e de História, doutor em Edu-
cação, mestre em Filosofia

Compromisso de mais
recursos para cultura

Alexandre Padilha

Retornamos às reu-
niões da Comissão de Cul-
tura da Câmara dos De-
putados,  importante es-
paço de resistência e defe-
sa da cultura e dos artis-
tas brasileiros no Con-
gresso Nacional. Neste
momento, nosso principal foco é
derrubar os vetos de Bolsonaro às
leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo,
ambas asseguram mais recursos
para o incentivo à cultura.

Governos autoritários mor-
rem de medo da manifestação e
produção cultural, de como os
corpos se expressam e como a
alegria expande as possibilida-
des de transformação.

Bolsonaro tenta a todo cus-
to destruir e sufocar as políti-
cas culturais construídas ao
longo de décadas em nosso país
e virou as costas para as traba-
lhadoras e trabalhadores do se-
tor na pandemia da Covid-19.

A ajuda financeira só foi pos-
sível graças ao Congresso Nacio-
nal com a Lei Aldir Blanc 1, muito
debatida nas discussões da Comis-
são de Cultura. Sou um dos auto-
res desta lei que possibilitou R$ 1,5
bilhão em recursos para que os es-
tados socorrerem o setor cultural.
O estado de São Paulo recebeu o
aporte de mais de R$ 265 milhões
que possibilitaram a sobrevivência
de estabelecimentos culturais e ali-
viaram o sofrimento dos artistas.

Também sou autor da Lei

Paulo Gustavo, que garan-
te mais recursos para o se-
tor em 2022, ainda para
atenuar os efeitos da
pandemia, e da Lei Al-
dir Blanc 2, que cria a
Política Nacional Aldir
Blanc de Fomento à Cul-
tura e assegura  R$ 3 bi-
lhões ao setor por cinco

anos.
Ambas foram aprovadas no

Congresso Nacional e vetadas por
Bolsonaro. Governos autoritários

odeiam a cultura e como as mani-
festações livres podem incentivar a
ampliação do pensamento e con-
cepção da opinião.

Bolsonaro autoriza compra de
viagra e despreza o financiamento
da cultura. Junto com o setor cul-
tural, estamos em forte mobiliza-
ção no Congresso  para a derruba-
da dos vetos. Vamos voltar a fazer
com que a arte e os artistas brasi-
leiros sejam o reflexo deste país,
com respeito e dignidade.

Alexandre Padilha, médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

GovernosGovernosGovernosGovernosGovernos
autoritáriosautoritáriosautoritáriosautoritáriosautoritários
morrem de medomorrem de medomorrem de medomorrem de medomorrem de medo
da manifestaçãoda manifestaçãoda manifestaçãoda manifestaçãoda manifestação
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Fundo Social promove café da tarde
para mulheres da frente de trabalho

CASAS E APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

CASA JD. PORANGABA:  Parte térrea:
abrigo, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1
suíte + 1 quarto, área de serviço, despejo e
quintal grande. R$ 300.000,00 (K.S).

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

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

SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos
com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condici-
onado, mezanino, varandas com vista pa-
norâmica; Térreo: 3 amplas salas com ar
condicionado e varanda, lavabo, cozinha
gd. com armários, copa, garagem (4+ 3),
edícula , churrasqueira, piscina e quintal.
R$ 780.000,00 (L/V).

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

TERRENOS

Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local,
3 frentes - R$ 2.300.000,00 (B)
Terreno Jd. California  -   274 m2 - R$
120.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes:
R$ 400.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) -
R$ 210.000,00 (W.R)
Terreno Comerc ia l :  445 m2 -  R$
170.000,00 (JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
550.000,00 (J.S)
Terrenos  Comercial:  288 m2 - R$
130.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba:  317 m2, mura-
do. R$ 175.000,00 (M.C.P)
Terreno Comercial: 450m2, declive. R$
180.000,00 (A.M)
Área Comercial: 1.156 m2, plana. R$
760.000,00 (W.M.)

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

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

CHÁCARA ÁGUAS CLARAS:   5.000 m2,
toda gramada, casa em tijolos à vista
com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de
TV com lareira, sala de jantar, cozinha,
dispensa, área de serviço, piscina, poço
semi artesiano,  fundos para área verde
R$ 550.000,00 - (C)

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

Aproximadamente 40 mulheres do Programa Emergencial
de Auxilio Desemprego participaram das atividades
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Secretaria de Obras
intensifica limpeza
em pontos da cidade

Daniella Oliveira

Divu lgação

Para comemorar o Dia das
Mães, o Fundo Social de Soli-
dariedade de São Pedro reuniu
aproximadamente 40 mulheres
do Programa Emergencial de
Auxílio Desemprego, na última
sexta-feira, dia 6, no Parque
Maria Angélica, para de um de-
licioso e divertido café da tar-
de. Além de uma aula de alon-
gamento e dicas importantes
para saúde, as convidadas tam-
bém receberam um kit de higie-
ne pessoal.

De acordo com a presiden-
te do Fundo Social, Márcia Den-
te, o motivo do encontro foi
além da comemoração da data.
"O objetivo também é de valori-
zar e dar voz para essas profis-
sionais. Muitas vezes essas mu-
lheres, mães, passam desperce-
bidas e quase não são lembra-
das pela população em geral;
elas merecem uma verdadeira
valorização", declarou Márcia.

Há 18 anos no trabalho de
capinação e limpeza das vias
públicas, Neuza Aparecida Mo-
rais, de 57 anos, disse que amou
o café da tarde. "Sou mãe de
quatro filhos e trabalho bastan-
te para cuidar da família. Que
esse seja o primeiro de muitos
momentos de descontração e
valorização para gente", decla-
rou. Para Maria José dos San-
tos, de 62 anos, a tarde no par-

que foi uma boa surpresa. "A
gente só trabalha, né? Então
passar a tarde aqui, ganhar um
lanche gostoso e ainda uma
lembrancinha é muito legal.
Gostei da iniciativa do Fundo
Social", disse.

Ganhadora do vaso de flores
disputado na gincana, a jovem
Jhennieffer Del Grande, que tra-
balha há cinco meses na Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Soci-
al, também falou do encontro. "An-
tes de ser contratada, estava de-
sempregada há quase um ano, com
três filhos. Para gente que não está
acostumada a ser valorizada, fiquei
muito feliz com esse momento".

AUXÍLIO - Segundo a co-
ordenadora de Desenvolvimen-
to Social, Adriana Mariano, o
Programa Emergencial de Au-
xílio Desemprego tem o objetivo
de oferecer ocupação, qualifica-
ção profissional e renda para
moradores de São Pedro. Atu-
almente, o programa conta com
38 mulheres, com idade acima
de 18 anos, que não possuem
nenhum outro tipo de renda.
"Elas trabalham na capinação,
limpeza das ruas e de locais
públicos, e, algumas, em se-
tores administrativos", disse
Adriana, sobre o grupo sele-
cionado por assistentes soci-
ais da Secretaria de Saúde e
Desenvolvimento Social.

Cerca de 40 mulheres participaram do café da tarde

As amigas Neuza Morais e Maria José se sentiram valorizadas

Presidente do Fundo Social, Márcia Dente, com a vereadora Cleuza Barros.

A Prefeitura de Charqueada,
por meio da Secretaria de Obras,
vem intensificando as ações de lim-
peza pública em diversos pontos da
cidade. A manutenção constante de
áreas públicas, a limpeza de guias e
sarjetas, fiscalização e remoção de
entulhos e materiais de construção
em calçadas, fiscalização de terre-
nos particulares, coleta porta-a-
porta de cacarecos e materiais
recicláveis, entre outras ações,
vêm contribuindo para tornar
a cidade mais limpa.

As ações são realizadas pelas
equipes de Obras, que têm desen-
volvido estratégias para melhorar
a limpeza em vários pontos de
Charqueada. Alguns bairros
hoje contam com o sistema de
zeladoria, que organizou traba-
lhadores que moram em seus
próprios bairros para realizar a
limpeza e manutenção de áreas

públicas de forma localizada.
Bairros como Santa Luzia, Re-
creio e Paraíso, que já possuíam
zeladores, tiveram sua estrutu-
ra melhorada, sendo que hoje o
bairro do Paraíso conta com
uma equipe de quatro funcioná-
rios entre servidores da prefei-
tura e da Frente de Trabalho,
que são fundamentais para a
plena execução dos serviços.

Já nos bairros Alvorada 1 e 2 e
Gelsomina foram criadas novas
equipes de trabalho que já apresen-
tam resultados, garantindo assim
uma maior limpeza de bairros an-
tes esquecidos e contribuindo para
a redução de problemas com mos-
quitos da dengue, animais peço-
nhentos como escorpiões e aranhas
e insetos. Contribua para a limpeza
do seu bairro! Ajude o zelador a
cuidar do bairro não descartando
materiais em locais irregulares.

As ações são realizadas pelas equipes de Obras do município
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Superintendente do Banco de Olhos
visita empresas funerárias da RMP

Acompanhado pelo coordena-
dor hospitalar Silvano Rondini Jú-
nior, o superintendente do BOS
Banco de Olhos de Sorocaba, Edil
Vidal de Souza, esteve em Piracica-
ba para uma visita protocolar nas
empresas Abil e Bom Jesus. Den-
tro da programação, Vidal se en-
controu com os empresários Euval-
do Zocca e Luís Carlos Longatto,
que na oportunidade agradeceu a
parceria existente já há sete anos, e des-
tacou que Piracicaba é a cidade com
maior índice de coleta de córneas do
estado de São Paulo. Após sabore-
ar um delicioso coffee break, Edil
concedeu uma entrevista exclusi-
va ao programa Piracicaba Agora,
e na sequência conheceu as depen-
dências dos grupos empresariais.

Estiveram presentes também
os diretores Marcelo Razera (Gru-
po Bom Jesus), Bruno Cappelletti e
Mateus Zocca (Grupo Unidas),
Marcelo Marchesin e Higor Mora-
es (LMML Health Service) empre-
sa terceirizada que faz a captação
de córneas em Piracicaba. Após a
visita Edil se deslocou para a rádio
Educadora Jovem Pan Piracicaba,

onde participou do programa "Co-
mentaristas da Educadora".

QUEM SOMOS - Hoje, como
uma instituição filantrópica sem
fins lucrativos, nos tornamos um
dos motivos de maior orgulho para
Sorocaba e região e somos reconhe-
cidos como um dos maiores Ban-
cos de Olhos do mundo. Nossa

importância extrapola o significa-
do do próprio nome, já que, atual-
mente, o grupo ao qual pertence-
mos reúne um conglomerado de
instituições. E todo o nosso
trabalho pode ser resumido de
uma forma muito simples: aju-
damos as pessoas a verem o
mundo com outros olhos.

Estiveram os diretores Marcelo Razera (Grupo Bom Jesus),
Bruno Cappelletti e Mateus Zocca (Grupo Unidas), Marcelo
Marchesin e Higor Moraes (LMML Health Service)
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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

São Pedro é destaque
na observação de aves
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Biblioteca de escola municipal
receberá nome de professor
Álvaro Luiz da Cruz Sousa foi docente de Língua Portuguesa da unidade de ensinoe foi vítima da Covid

Em São Pedro, há uma vasta
variedade de espécies de aves es-
palhadas por praticamente todos
os cantos da sua extensão terri-
torial. A Coordenadoria de Meio
Ambiente realizará um encontro
neste sábado (14/05) com a po-
pulação no lago do Novo Hori-
zonte para celebrar o Global Big
Day! A intenção é promover tro-
ca de conhecimento entre en-
tusiastas da observação de
aves e da fotografia de natu-
reza com a comunidade.

O Global Big Day é um even-
to internacional de observação de
aves que é também conhecido
como birdwatching. O evento ori-
ginalmente começou a ser orga-
nizado em 2015 pelo Laboratório
de Ornitologia da Universidade
de Cornell (Ithaca, Nova York -
EUA). O objetivo é registrar a mai-
or quantidade de aves avistadas
no dia através do aplicativo e-
Bird, disponível para sistemas
Android e iOS. Em 2019 foram
coletados dados de aproximada-
mente 70% de todas as espécies
de aves que existem no planeta!

O Birdwatching não se limi-
ta ao uso de binóculos e bloqui-
nhos de anotação. Houve aprimo-
ramento da observação com as
câmeras fotográficas digitais e de
lentes teleobjetivas que permitem
se aproximar sem realmente che-
gar perto. Eu, Thiago, estarei no
lago Novo Horizonte, junto da
Coordenadoria de Meio Ambien-
te, como um dos representantes
da nossa cidade neste estilo.

Comecei a fotografar aves em
casa, em dezembro de 2020. Te-
nho um jardim bem bonito, onde

meus pais cultivam. Colocamos
sementes e frutas para atrair
aves. É um "resort" para as aves.

Além das aves que avisto em
casa, o perímetro urbano de São
Pedro é muito privilegiado. É pos-
sível avistar falcões, gaviões, car-
carás, curicacas, tapicurus e até
mesmo o raro urubu-de-cabeça-
vermelha, além de diversos tipos
de beija-flores e sabiás.

Passei a aproveitar a prática da
observação de aves para agregar con-
teúdo de qualidade no meu trabalho
como fotógrafo. Acredito que não
basta apenas postar a foto no Insta-
gram, as pessoas precisam ver e dese-
jar saber do que se trata. A platafor-
ma e-Bird serve de auxílio para iden-
tificar aves e juntar informações ci-
entíficas, também alterno com legen-
das artísticas e bem humoradas.

A rede social é como uma
overdose de conteúdo fútil foca-
do em comercialização desneces-
sária. Através do trabalho que re-
alizo com minhas fotos, penso
que entrego um valoroso conhe-
cimento sobre a vida na Terra,
assim possibilito que as pessoas
enxerguem de perto animais dos
quais é muito difícil se aproximar
de verdade. Chamo isso de Foto-
grafia Viva!

Convido você a comparecer ao
lago do Novo Horizonte neste sába-
do (14/05), das 9h às 11h, mas você
também pode observar aves da sua
casa com o aplicativo e-Bird.

Você pode conferir o meu trabalho
no site www.sanchezphotos.com.br ou
no Instagram @thiagos.ph.

Thiago Sanchez Gaspareto
é fotógrafo e birdwatcher.

A Emeb (Escola Municipal de
Educação Básica) Gustavo Teixei-
ra realiza na sexta-feira, 13, evento
de nomeação de sua biblioteca, que
receberá o nome de Álvaro Luiz da
Cruz Sousa, em homenagem ao ex-
professor de Língua Portuguesa da
unidade que morreu em fevereiro de
2021, vítima da Covid-19. A cerimônia
terá início às 9h30, com a participa-
ção dos alunos com declamação de
poesias e apresentação de dança.

De acordo com a diretora da
escola, Angelo Bego, a biblioteca
contém cerca de 2 mil livros, de di-
versos gêneros, e já é utilizada pe-
los estudantes da instituição de en-
sino, tanto para leitura no local
quanto para empréstimo das obras,
porém, recentemente foi informa-
tizada, com a chegada de compu-
tadores. Diante desta nova estru-
tura, inclusive com mudança para
uma sala maior dentro da escola,
receberá o nome do professor. "O
professor Álvaro foi o precursor do
projeto de leitura da nossa escola.
Ele passava pelos corredores e sa-
las de aula com um carrinho reple-

to de livros, sempre incentivando a
leitura. Ele era amigo de todos e
deixou um legado para nós, do
quanto a leitura é um investimen-
to para a vida", comentou.

HOMENAGEADO - Álvaro
Luiz da Cruz Sousa nasceu em 5 de
maio de 1971, em Ubatuba (SP).
Filho do contador Jehu Teixeira de
Sousa e da professora Idinéia da
Cruz Sousa, aprendeu a ler aos cinco
anos de idade, acompanhando a
mãe no trabalho. Começou a estu-
dar inglês na infância, aos oito anos
de idade, em curso livre. Com 17
anos, ingressou no curso de Análi-
se de Sistemas, na Unimep (Univer-
sidade Metodista de Piracicaba) e pas-
sou a trabalhar em Águas de São Pe-
dro. Em 1994, casou-se com Claudia
Nieves, com quem teve o filho Ga-
briel Nieves, em 1996. No início dos
anos 2000, mudou-se para São Pedro
e continuou ministrando aulas de in-
glês e softwares de computação.

 Em 2009, graduou-se em
Letras pela Faculdades Clareti-
anas de Rio Claro. Em seguida,
ingressou na Prefeitura de São

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

A biblioteca contém cerca de 2 mil livros, de diversos gêneros

Pedro e foi efetivado, em 2010,
como professor de Língua Portu-
guesa na Escola Gustavo Teixeira.
Destacava-se pela maneira inova-
dora de ensinar, buscando atuali-
zações profissionais constantes.
Em 2018, tornou-se coordena-

dor do polo Univesp em São Pe-
dro. Também deixou seu nome
registrado em apresentações te-
atrais pelo município e em poe-
mas guardados pela esposa. Ele
morreu aos 49 anos de idade,
em 22 de fevereiro de 2021.
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Região do Chácaras Primavera recebe vacinação contra a raiva
A UBS (Unidade Básica de

Saúde) Chácaras Primavera é o
ponto fixo de vacinação antirrábi-
ca deste sábado, 14 de maio. A ação
da Prefeitura de São Pedro, por
meio da Secretaria de Saúde e De-
senvolvimento Social, será realiza-
da gratuitamente, das 8h às 14h,
em frente à unidade de saúde.

Até abril foram vacinados 684
animais - 541 cães e 143 gatos - em
vários pontos de São Pedro. O Contro-
le de Endemias, departamento da Se-
cretaria de Saúde, programou vacina-
ção contra a raiva até o final do ano.
Com a vacinação deste sábado, o cro-
nograma inicia o segundo ciclo, aten-
dendo bairros que já receberam a equi-
pe de imunização. A vacina deve ser
aplicada uma vez por ano, portanto
devem ser levados para imunização

nesta segunda etapa apenas animais
que não foram vacinados em 2022. Os
cães e gatos devem ser levados pelo res-
ponsável aos postos de vacinação com
o uso de guias, coleiras, gaiolas, caixas
de transporte ou fronhas.

"A vacina antirrábica deve ser
administrada todos os anos, por-
que assim garante total proteção
contra essa doença potencialmen-
te fatal, já que a transmissão aconte-
ce por meio de mordidas, lambidas
ou machucados causados por mamí-
feros infectados", explicou o veteriná-
rio Matheus de Melo Murbach, res-
ponsável pelo Controle de Endemias
no município. O endereço da UBS
Chácaras Primavera é rua Jota, sem
número. Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone da Vigilân-
cia em Saúde: (19) 3481-9370.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

A vacina deve ser aplicada uma vez por ano
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Prefeito Rodrigo Arruda
recebe diretor do Deinter-9

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), recebeu
nesta terça-feira (10) o Delega-
do de Polícia e Diretor do Depar-
tamento de Polícia Judiciária de
São Paulo (Deinter-9), dr. Kle-
ber Antônio Torquato Altale.

Eles fizeram uma visita à dele-
gacia do município e também pu-
deram conferir de perto um terre-

no que é de propriedade da Po-
lícia Civil e que está sendo cogi-
tado para receber, em parceria
com a prefeitura, um novo pré-
dio para abrigar a sede da Dele-
gacia de Polícia de Charqueada.

"Muito nos honra a visi-
ta do dr. Kleber Altale. Pu-
d e m o s  c o n v e r s a r  s o b r e  a
construção desta nova sede e

tenho certeza  de  que uma
parceria seria o melhor cami-
nho para viabilizarmos um
novo espaço para a delegacia
de polícia",  disse o chefe do
Execut ivo  charqueadense .
Também acompanhou a visi-
ta o assessor de Segurança
P ú b l i c a  d a  P r e f e i t u r a  d e
Charqueada, Dr. Paulo Koch.

Paulo Koch, prefeito Rodrigo Arruda e Kleber Antônio Torquato Altale
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Provas para Prefeitura
acontecem domingo, 15

Todas as provas objetivas e
as práticas (apenas para a fun-
ção de operador de máquina)
dos inscritos para o Processo
Seletivo da Prefeitura de São
Pedro serão realizadas neste
domingo, dia 15 de maio. Os
horários e locais de realização
das provas dependem da fun-
ção e a lista completa pode ser
conferida em https://
www.saopedro.sp.gov.br/edital-

hom-insc-e-prova-objetiva-pdf
As informações sobre as

provas práticas estão em https:/
/www.saopedro.sp.gov.br/edi-
tal-prova-pratica-pdf.

São 51 vagas para as fun-
ções de agente comunitário
de saúde (em diversos bair-
ros), cozinheiro, fiscal muni-
cipal, fonoaudiólogo, opera-
dor de máquinas, professor
de educação infantil, profes-

sor de ensino fundamental
n a s  d i s c i p l i n a s  C i ê n c i a s ,
Educação Física, Geografia,
Língua Inglesa e Língua Por-
tuguesa e serviços gerais.

Há 1.446 inscritos. As va-
gas com maior número de ins-
critos são serviços gerais (376),
fiscal municipal (211), professor
de educação infantil (180) e
agente comunitário de saúde
Equipe São Dimas (156).
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São Pedro tem encontro de lideranças
das Apaes do Estado de São Paulo
A III Capacitação para Dirigentes acontece entre os dias 19 e 21 de maio, no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde

A expectativa é que passem pela cidade mais de 450 pessoas entre membros das
APAES e palestrantes do segmento educacional brasileiro e do terceiro setor

Divulgação

A Federação das APAES do
Estado de São Paulo (FEAPAES-
SP) e o Instituto de Ensino e Pesqui-
sa UNIAPAE-SP, com o intuito de ca-
pacitar os presidentes e gestores das
APAES paulistas, realizarão entre
os dias 19 e 21 de maio, na cidade
de São Pedro, a III Capacitação para
Dirigentes, no Hotel Fazenda Fon-
te Colina Verde. Nos três dias de
evento, a expectativa é que passem
pela cidade mais de 450 pessoas
entre membros das APAES e pales-
trantes do segmento educacional
brasileiro e do terceiro setor.

Além de ser um importante espa-
ço para a troca de experiências e infor-
mações sobre os serviços prestados pe-
las APAES, a capacitação será um ca-
nal importante de transmissão de no-
vos conhecimentos, fator importante
levando-se em consideração os novos
cenários pós pandemia. "A pandemia
pegou a todos de surpresa, e com as
APAES a situação não foi diferente, nos
reinventamos e mantivemos os servi-
ços em pleno funcionamento. Porém,
chegou a hora de nos recuperarmos
das perdas inevitáveis desse período, e
para isso precisamos estar atualizados
com relação a tudo que envolve a ges-
tão de uma APAE", explica Vera Lucia
Ferreira, presidente da FEAPAES-SP.

Para que as APAES paulistas

continuem a desempenhar o aten-
dimento de qualidade, a FEAPA-
ES-SP irá reunir excelentes pales-
trantes e especialistas em marke-
ting, gestão, legislações e sobre as
áreas de atendimentos voltadas às
pessoas com deficiências e juntos
farão uma contextualização do
movimento apaeano, abordando
tópicos fundamentais para a sus-
tentabilidade das APAES.

PRESENÇAS CONFIRMA-
DAS – Entre as presenças mais aguar-
dadas, está a de Janguiê Diniz, empre-
endedor que figurou na lista da For-
bes, mestre e doutor em direito e fun-
dador do grupo Ser Educacional, o
maior grupo de educação do Norte e
Nordeste e um dos maiores do país,
além de fundador e presidente do Ins-
tituto Êxito de Empreendedorismo. A
palestra de Janguiê irá abrir o evento.

"Fiz o convite ao Janguiê e te-
nho certeza que ele contribuirá
muito com as APAES, devido a sua
história de vida, sua visão empre-
endedora e a sua relação com a
educação. Ter um nome como o
dele na III Capacitação para Diri-
gentes reforça o peso da marca
APAE", conta Cristiany de Castro,
diretora social da FEAPAES-SP.

Além de Janguiê, o evento conta-
rá também com grandes nomes do ter-

ceiro setor,  são eles: Marcio Zeppelini,
empresário e empreendedor social;
Luna Gutierres, mestre em Big Data
pela PUC de São Paulo; Alex Bill Júni-
or, influenciador digital e escritor; Pris-
cilla Trugillo, advogada e sócia da
Monello Advogados; Dr. Luiz Alberto
David Araújo, mestre e doutor em Di-
reito Constitucional pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo;
Romênio dos Santos, executivo com 15
anos de experiência em gestão, Carol
Zanoti, estudou teologia e filosofia
(UNIFAI/SP) e atua com formações,
assessorias, pareceres e mentorias nas
áreas de desenvolvimento, gestão e
avaliação de políticas públicas.

E não para por aí, o evento ainda
contará com uma roda de conversa
sobre as dúvidas apresentadas nas vi-
sitas realizadas pela presidente e equi-
pe da FEAPAES-SP em diversas APA-
ES e será composta pela própria presi-
dente, Vera Lucia Ferreira; e também
por Cristiany de Castro, diretora social
da FEAPAES-SP; Flavia Catanante,
coordenadora estadual de educação e
ação pedagógica; Priscila Foger, coor-
denadora estadual de saúde e preven-
ção e Tina Assunção, coordenadora
estadual de assistência social. A pro-
gramação completa do evento já
está disponível no site da FEAPA-
ES-SP (www.feapaesp.org.br)
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Prefeitura conclui obras na estrada
municipal João Bombasaro

A Prefeitura de Charqueada con-
tinua dando andamento às ações de
melhorias visando a área rural do
município. Nos últimos dias, foi reali-
zada uma obra de adequação da Es-
trada Municipal CHQ 137 - Via João
Bombasaro, a qual apresentava mui-
tas dificuldades para os conduto-
res que trafegam pelo local princi-
palmente nos períodos de chuvas.

A obra durou cerca de 15 dias e
contou com a colaboração de diversos
parceiros para sua realização, a exem-
plo da Sabesp que aproveitou a inter-
venção para realizar a troca de cerca
de 500 metros de tubulação para distri-
buição de água potável. Durante o perío-

do de estiagem são realizadas ações
planejadas de manutenção de
estradas rurais, as quais vêm
sendo trabalhadas regularmente

pela Secretaria de Obras visando
garantir o tráfego de moradores
da área rural e também o esco-
amento da produção agrícola.

Durante o período de estiagem são realizadas ações
planejadas de manutenção de estradas rurais
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Museu Gustavo Teixeira sedia
exposição O Que Meu Olho Vê

O Museu Gustavo Teixeira se-
dia a partir desta sexta-feira, 13 de
maio, a exposição fotográfica O que
Meu Olho Vê, com 80 imagens fei-
tas pelos 20 alunos da oficina de
fotografia ministrada no local nos
últimos dois meses. A vernissage
começa às 18h30. As fotos retra-
tam paisagens, pessoas, objetos,
animais, flores, entre outros moti-
vos. A visitação acontece até dia 21
de maio, de terça a sexta-feira, das
9h às 17h, e aos sábados, das 9h às
13h. A entrada é gratuita.

As aulas da oficina foram mi-
nistradas pela fotógrafa, multiar-
tista e educadora Salinê Saunders,
que compartilhou conhecimentos
para fotografias com qualidade
profissional e artística utilizando o
aparelho celular. Os encontros ti-
veram como provocação a pergun-
ta "o que o seu olho vê quando você
se permite ir além daquilo que te
ensinaram a enxergar?".

A turma foi formada por pes-
soas de diferentes idades, dos 15
aos 79 anos, que puderam experi-
mentar processos teóricos e práti-

cos em fotografia e arte, acompa-
nhados por três pilares fundamen-
tais: autonomia, pensamento críti-
co e respeito à realidade individu-
al, levando em consideração que
cada ser humano tem sua própria
bagagem cultural.

"Com a oficina, os participan-
tes puderam compreender que a
arte não está restrita às galerias e
casas culturais. A arte pulsa nas
esquinas das ruas, das praças. Para
encontrá-la, basta estar atento para
ver. E o público que visitar a mos-
tra terá a possibilidade de visuali-
zar o resultado de todas as habili-
dades trabalhadas durante as au-
las", disse o coordenador munici-
pal de Cultura, Ivan Teixeira.

Segundo a fotógrafa Salinê
Saunders, a trajetória de vida de
cada aluno se torna parte integrante
do processo fotográfico. "Nenhu-
ma verdade é absoluta e todos os
conceitos trazidos são estimulados
ao debate do belo e do feio, do bom
e do ruim, do certo e do errado",
comentou, acrescentando que a
oficina foi desenhada com base na

pedagogia do educador e filósofo
brasileiro Paulo Freire. Para a em-
presária Rose Baltieri, uma das
participantes da oficina, a profes-
sora conseguiu extrair dos alunos
o lado artístico e criativo ainda des-
conhecido por eles. "Com carinho e
atenção, ela nos orientou sobre a
importância de curtir cada momen-
to único que pode ser registrado
para sempre em uma foto", falou.

Essa também é a opinião da
jornalista aposentada Sônia Rossi.
"A professora nos fez descobrir
dezenas de formas, cores e senti-
mentos dentro de um pequeno  re-
tângulo. Nos fez pensar fora da
caixinha e nos ensinou a guardar
tudo no coração", afirmou.

SERVIÇO - Exposição foto-
gráfica O que Meu Olho Vê, no
Museu Gustavo Teixeira (rua Joa-
quim Teixeira de Toledo, 524, Cen-
tro). Vernissage: sexta-feira, 13/05,
às 18h30. Período de visitação: até
21 de maio, de terça a sexta-feira, das
9h às 17h, e aos sábados, das 9h às
13h. Entrada gratuita. Informa-
ções: (19) 3481-9205.
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Ação será hoje na região
do bairro Residencial Ipê

O serviço do Cata Cacareco
acontece neste sábado, dia 14 de
maio, na região do bairro Resi-
dencial Ipê. Realizado pela Co-
ordenadoria de Meio Ambiente,
o programa utiliza caminhão
para recolher nas casas dos
munícipes móveis, eletroeletrô-
nicos e outros materiais descar-
táveis quebrados ou sem uso.
Em caso de chuva no dia, o ser-
viço será reagendado.

Para o desenvolvimento do
programa, a cidade foi dividida
em setores, que são contempla-
dos com o serviço semanalmen-
te, em sistema de revezamento,
para a coleta dos materiais dei-
xados nas calçadas. Neste sá-
bado, o caminhão do Cata Ca-
careco está programado para
passar pelas ruas dos bairros

Residencial Ipê, Dorothea, Cida-
de Jardim, Jardim Mariluz I, II
e III, Nova Estância, Lotea-
mento Campos do Jardim Botâ-
nico, Jardim Botânico 1000 e
Jardim Botânico I e II.

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

PRÓXIMOS - Ainda neste
mês, o Cata Cacareco acontece
nas regiões dos bairros Jardim

São Tomé, dia 21, e Mirante de
São Pedro, dia 28. O cronogra-
ma completo está disponível no
site  da Prefeitura:
saopedro.sp.gov.br. Em caso de
dúvidas, a Coordenadoria de
Meio Ambiente pode ser conta-
tada pelo telefone/WhatsApp
(19) 3481-9260. As informações
são disponibilizadas também
nas mídias sociais (@meioam-
bientesaopedro).
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo
choppão), em frente à lava
rápida Tio Zé, a 150 mts da
matriz com 670 mts de área
coberta. Tel. (19) 3483-2136 ou
9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João
Gimenes, Jardim das Flores, ao
lado do 373. Fone (19) 99827-
1101.
------------------------------------------
VENDO
Sitio com 3 alqueires no
macuco, com água, rio, casa em
construção com 4 dorm. E uma
suíte, com criação de animais.
Tratar (19) 9.9922-6486.
------------------------------------------
VENDO
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza
bar ros ,  av.Antôn io  a lb ino
r ibe i ro ,  2  quar tos ,  sa la ,
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.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e
troca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.
------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e
residenciais, usados, compra,
vende, troca e loca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-
2136.
------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------

VENDO ÓRGÃO.

Minami MDX15, série ouro, com

banqueta, ótimo estado. F. (19)

3483-2136.

------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado – Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO
Trailer com 2 freezeres
horizontais, 1 freezer vertical, 1
geladeira, 1 fritadeira, 1 chapa
grande, 6 jogos de mesas, 20
cadeiras avulsas, 4 tambores
medem 3x2 2019, Doc ok. (19)
9.92020887.
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Coordenadoria participa de
dia de observação de aves
Global Big Day acontece no dia 14, com roda de conversa e entrega  da cartilha Rota das Aves

Como forma de incentivar a
observação de aves, a Coordena-
doria de Meio Ambiente convida a
população são-pedrense a partici-
par neste mês do Global Big Day,
evento em que observadores de
aves de todo o mundo registram o
maior número de espécies possível
em 24 horas. A ação está agenda-
da para o dia 14 de maio. Ao foto-
grafar uma ave, é só compartilhar
no Instagram e marcar o perfil da
Coordenadoria (@meioambiente-
saopedro). Além disso, no mesmo
dia acontece roda de conversa so-
bre birdwatching (observação de
aves), às 9h, ao redor do lago do
Novo Horizonte, com o fotógra-
fo e birdwatcher Thiago San-
chez, que explanará sobre dois
aplicativos para identificação de
aves, Merlin Bird ID e E-Bird (dis-
poníveis para Android e IOS). Ain-
da na ocasião será entregue ao pú-
blico a cartilha Rota das Aves, pro-
duzida pela Coordenadoria.

O Global Big Day é organizado
desde 2015 pelo Laboratório de Or-
nitologia de Cornell, uma unidade
da Universidade de Cornell em
Ithaca, Nova Iorque, que estuda as
aves e outros animais selvagens. A
quantidade de informações depo-
sitadas na plataforma eBird (não
só nesta data, mas em todos os dias
do ano) viabiliza estudos sobre po-

pulações de aves em todo o mundo.
"As aves têm importante papel

na natureza, como polinização de
plantas, dispersão de sementes, con-
trole de pragas, entre outros. Observar
aves é educação ambiental, e fomen-
tar essa discussão é essencial para
promover a preservação ambiental
da nossa cidade", comentou o co-
ordenador municipal de Meio Am-
biente, Rogério Bosqueiro.

De acordo com a responsável
pela divisão de Educação Ambien-
tal na Coordenadoria, Mariana Si-
ciliano, eventos que incentivam a
aprendizagem envolvendo a socie-
dade e o meio em que ela vive estão
entre as premissas da Coordena-
doria de Meio Ambiente. "Cada
vez mais buscamos estratégias
para aproximar o ser humano
da natureza, de modo a instigar
a reflexão sobre a importância
da preservação dela", falou.

CARTILHA - A cartilha Rota
das Aves contém fotos e dados so-
bre 14 aves que podem ser observa-
das nas proximidades do lago do
Novo Horizonte. São elas: frango
d'água-azul, bem-te-vi, frango-
d'água-comum, tucano, garça-
branca-grande, irerê, jaçanã, João-
de-barro, lavadeira-mascarada,
periquitão-maracanã, rolinha-roxa,
martim-pescador-pequeno, sanha-
ço-cinzento e tuim. Entre as infor-

mações disponíveis estão nome po-
pular, nome científico e caracterís-
ticas físicas e comportamentais das
aves. Além disso, há um QR Code
para cada uma delas, direcionan-
do para áudio com o canto. As fo-

tografias que compõem a cartilha
foram cedidas por observadores de
aves de diferentes regiões do Bra-
sil e o material foi confecciona-
do com a colaboração técnica de
Antônio Marcos Zenaro.

Thiago Sanches é fotógrafo e birdwatcher; ele vai falar
sobre aplicativos para identificação de aves

Programa Vizinhança Solidaria
No dia 10, ocorreu a palestra de implantação do
Programa Vizinhança Solidária, realizada pela Polí-
cia Militar, no loteamento Chácaras Mirante em São
Pedro. Na oportunidade os moradores daquela locali-
dade receberam orientações e dicas com relação à se-
gurança. Acompanharam a palestra os membros
do Conseg São Pedro Aguinaldo e Fernando.
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"O Museu Não Visto" estreia
com estudantes da cidade
Estudantes que participam da iniciativa podem vivenciar o trabalho de um museólogo

SR. MATEUS GOMES faleceu
dia 05/05/2022, na cidade de
Charqueada, contava 58 anos,
filho dos finados Sr. Benedito
Gomes e da Sra. Herminia
Gomes, era casado com a Sra.
Vera Lucia Fernandes Gomes;
deixa os filhos: Luana Fernandes
Gomes e Mateus Gomes Junior,
casado com a Sra. Ana Claudia
dos Santos Gomes. Deixa ir-
mãos, sobri-nhos, demais fa-
miliares e amigos. Sepulta-
mento dia 05/05/2022 às 17h00
do Velório do Cemitério Muni-
cipal da cidade de Charquea-
da, para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SRA. CRISTINA MARIA CO-
LEONE MONGUILOD  faleceu
dia 08/05/2022, na cidade de
Aguas de São Pedro, contava 69
anos, filha do Sr. Pedro Mongui-
lod, já falecido e da Sra. Io-vane
Helena Coleone Monguilod, era
casada com o Sr. Alessandro Ar-
naldo Palermo; deixa os filhos:
Francisco Figueira Neto; Juliana
Monguilod Figueira e Marina Mon-
gui-lod Figueira. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Cerimônia de
Cremação dia 08/05/2022 às
16h30 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição sala "C",
para o Crematório Unidas - Bom
Jesus na cidade de Piracica-ba.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SRA. BENEDICTA PERUCA
DORTA  faleceu dia 09/05/
2022, na cidade de São Pedro,
con-tava 91 anos, filha dos fi-
nados Sr. Angelo Peruca e da
Sra. Amabile Bragagnolo, era
viúva do Sr. Benedicto de Oli-
veira Dorta, deixa demais fa-
miliares e amigos. Sepulta-
mento dia 09/05/2022 às 16h00
do Velório do Cemitério Muni-
cipal de São Pe-dro , para a
referida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais).

SRA. CLEIDE PEREIRA DOS
SANTOS faleceu dia 11/05/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 75 anos, filha dos fi-
nados Sr. Américo Pereira Ra-
mos e da Sra. Juventina Car-
doso, era casada com o
Sr.Romeu Andre dos Santos;
deixa os filhos: Jose Americo
An-dre dos Santos; Mauricio
Eduardo Andre dos Santos;
Marcio Antonio Andre dos San-
tos; Marcos Alfredo Andre dos
Santos casado com a Sra.
Alessandra Maria Ferraz An-
dre dos Santos. Deixa irmã,
Sobrinhos,netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Sepul-
tamento dia 11/05/2022 às 16h30
da sala 01 do Velório Memorial
de São Pedro, para o Cemité-
rio Municipal da Saudade. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

SR.ANTONIO ELIAS PEREI-
RA DA SILVA faleceu no dia
05/05 na cidade de São Pedro
e era filho da finada Sra.Maria
José da Silva. Deixa parentes e
amigos. O seu sepultamento deu
se dia 06/05 ás 13:00 h saindo a
urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de São Pedro seguin-
do para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.EDISON TEIXEIRA CYRI-
NO faleceu no dia 06/05   na
cidade de São Pedro aos 70
anos de idade.Era casado
com a Sra.Janice Fabro
Cyrino.Era filho dos finados
Sr.Nelson Cyrino e da
Sra.Nazareth Teixeira
Cyrino.Deixa os filhos: Tatiane,
Cristiane, Josiane, Fabian e
Regiane. Deixa netos, genros,
nora demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se dia 08/05 ás 10:30 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemi-
tério Municipal daquela locali-
dade onde foi inumado em ja-
zigo da família. Está sala pos-
sui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.VERA LUCIA SACCHI
faleceu no dia 06/05 na cidade
de Piracicaba aos 66 anos de
idade Era casado com o
Sr.Ronaldo Aparecido
Pereira.Era filha do finado
Sr.Alvaro Sacchi.e da
Sra.Lourdes Munhoz Sacchi.
Deixa o filho: Felipe Sacchi
Vilela. Deixa parentes e ami-
gos. O seu corpo foi transla-
dado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamen-
to deu se dia 07/05 ás 15:00
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Ce-
mitério daquela localidade
onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. JOSE FERREIRA DOS
SANTOS faleceu no dia 06/05
na cidade de Charqueada, aos
84 anos de idade e era viúvo
da Sra. Honorina Lopes dos
Santos.Era filho dos finados Sr.
Antonio Ferreira dos Santos e
da Sra. Anna Francisca dos
Santos. Deixa os filhos: Jair;
Julita; Jose e Jorge. Deixa ne-
tos, bisnetos e demais

parentes.O seu sepultamento
deu se dia 07/05 ás 16:00 h
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal seguindo para
o Cemitério daquela localidade
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SR.JOSÉ BEZERRA DE SOU-
SA faleceu  no dia 08/05 na ci-
dade  de Piracicaba aos 75
anos de idade e era casado
com a Sra.Maria de Fatima
Belarmino de Sousa .Era filho
dos finados Sr.Francisco Mar-
tins Bezerra e da Sra.Maria Xa-
ves de Sousa .Deixa os filhos
:Weder ,Charliane ,José ,Regia-
ne e Leandro .Deixa netos e de-
mais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamen-
to deu se dia 09/05 ás 10:30 h
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal de São Pedro
seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR.RICARDO FABBRI faleceu
no dia 08/05 na cidade de São
Paulo aos 55 anos de idade e
era filho do finado Sr.Albis Fa-
bbri e da Sra.Darci Fabbri. Dei-
xa parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 10/05
ás 10:30 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom
Jesus – sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal Parque
São Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório on-line
consulte os familiares. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CARLOS BENTO DA APA-
RECIDA faleceu no dia 11/05
na cidade de Piracicaba aos 73
anos de idade e era casado
com a Sra. Maria José Leme
da Aparecida. Era filho dos fi-
nados Sr. João Bento da Apa-
recida e da Sra. Maria Francis-
ca da Trindade. Deixa os filhos:
Lourival, José Carlos, Rodrigo
e Ronaldo. Deixa netas e de-
mais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
Santa Maria da Serra e o seu
sepultamento deu se dia 12/05
ás 13:00 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal se-
guindo para o Cemitério daque-
la localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.LUZIA ROMERA DANI-
EL faleceu no dia 11/05 na ci-
dade de São Pedro 87 anos
de idade.Era viúva do
Sr.Mauro Luiz Daniel. Era fi-
lha dos finados Sr.Francisco
Romera e da Sra. Rosa Gon-
çalves de Almeida Romera.
Deixa as filhas: Rosa Maria e
Maura Marinete. Deixa neta,
demais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se dia
12/05 ás 13:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memori-
al Bom Jesus –sala 1 seguin-
do para o Cemitério Municipal
de São Pedro onde foi inuma-
da em jazigo da família. Está
sala possui serviço de velório
on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SRA.MERCEDES SVAZATTI
faleceu no dia 12/05 na cida-
de de São Pedro aos 76 anos
de idade Era filha dos finados
Sr. Santo Svazatti e da Sra.
Yolanda Galante Svazatti .
Deixa parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se dia
12/05 ás 15:00 h a urna mor-
tuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 2 seguindo
para o Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.ANTONIO ESTETER fale-
ceu no dia 12/05 na cidade de

São Pedro aos 75 anos de ida-
de. Era filho do Sr.Benedito
Esteter e da Sra.Carmelia Lina
Martins. Deixa os fihos: Rose-
meire, Ronaldo e Rosa. Deixa
netas e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Charqueada e o
seu sepultamento deu se dia
12/05 ás 17:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
daquela localidade onde foi inu-
mado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SR.FRANKLIN DE OLIVEIRA
FERREIRA faleceu no dia 12/
05 na cidade de Piracicaba
aos 89 anos de idade e era
casado com a Sra.Maria de
Fatima Marques Melo .Era fi-
lho dos finados Sr.Manuel Fer-
reira e da Sra.Maria Conceição
Oliveira Ferreira .Deixa a
filha:Lourdes Aparecida .Dei-
xa parentes e amigos.O seu
corpo foi transladado para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 12/
05 ás 16:30 h saindo a urna
a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala
1 seguindo para o Cemitério
Municipal de São Pedro
onde foi inumado em jazi-
go da família. Está sala
possui serviço de velório
on-line consulte os famili-
ares. (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os
documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

FRANCISCO   DAS   CHAGAS  FERNANDES  JÚNIOR,
estado  civil  solteiro, profissão músico, nascido em São Pau-
lo, SP, no dia quatro de janeiro   de  mil  novecentos  e  oitenta
(04/01/1980),  residente  e domiciliado  na  Rua  Horacio
Ramos,  1133,  casa 01, Santa Cruz, São Pedro, SP,  filho de
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES e de MAGNOLIA
MORENO DA SILVEIRA. IVANEIDE   CERQUEIRA   RIBEI-
RO,  estado  civil  divorciada,  profissão vigilante,  nascida
em  São  Paulo,  SP, no dia dezenove de fevereiro de mil
novecentos e setenta e oito (19/02/1978), residente e domici-
liada  na  Rua  Horacio  Ramos,  1133,  casa 01, Santa Cruz,
São Pedro,  SP, filha de JOÃO DE PINHO RIBEIRO e de
LAUDELINA CERQUEIRA RIBEIRO.

ROBSON  DANIEL, estado civil solteiro, profissão mecânico,
nascido em São  Pedro,  SP, no dia onze de dezembro de mil
novecentos e noventa (11/12/1990), residente e domiciliado
na Rua Waldemar Bragaia, 73,  Residencial São Pedro, São
Pedro, SP, filho de GERALDO ERNESTO DANIEL e de MA-
RIA CRISTINA DE LOSSO DANIEL. HELEN   FERNANDA
ALVES  COSTA,  estado  civil  divorciada,  profissão subge-
rente,  nascida  em  Pederneiras, SP, no dia vinte de fevereiro
de mil novecentos e oitenta e nove (20/02/1989), residente e
domiciliada  na  Rua  Waldemar Bragaia, 73, Residencial São
Pedro, São Pedro, SP,  filha  de  EZEQUIEL  ALVES COSTA
e de RAQUEL CUSTODIO.

JOÃO   FABIO   ALBINO  ANTONELLI,  estado  civil  solteiro,
profissão vigia/porteiro,  nascido  em  São  Pedro, SP, no dia
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (09/02/
1999), residente e domiciliado  na Rua Pedro Buin, 197, Nova
São Pedro II, São Pedro,  SP,  filho  de  JOÃO  FABIO  ANTO-
NELLI e de PATRICIA ALBINO DE SIQUEIRA. GRAZIELLI
GOUVEIA,  estado  civil  solteira, profissão laboratorista, nas-
cida em Santa Maria da Serra, SP, no dia treze de agosto de
mil novecentos e noventa e seis (13/08/1996), residente e
domiciliada  na Rua Pedro Buin, 197, Nova São Pedro II, São
Pedro, SP, filha de JOSÉ CICERO GOUVEIA e de RUTI MAU-
RA VIEIRA.   Faço saber que pretendem converter a união
estável em casamento e apresentaram  os  documentos exi-
gidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

LAERCIO SALVADOR COSTA, estado civil divorciado, profis-
são aposentado,nascido em Paraíso do Norte, PR, no dia
oito de julho de  mil  novecentos  e  sessenta  e  dois  (08/07/
1962),  residente  e domiciliado  na  Rua Carolina Maria de
Jesus, 117, Bela São Pedro, São Pedro, SP, filho de NEL-
SON JOSÉ COSTA e de MARIA SALVADOR COSTA. SILVA-
NA  SOARES  COSTA, estado civil divorciada, profissão apo-
sentada, nascida  em  São  Pedro, SP,  no dia nove de abril
de mil novecentos  e  setenta  (09/04/1970),  residente  e
domiciliada na Rua Carolina  Maria  de  Jesus, 117, Bela São
Pedro, São Pedro, SP, filha de PEDRO SOARES e de MA-
RIA ROSA DA SILVA SOARES.

Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel Carreta,
nº 704, Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19)

3481.5310- WhatsApp +55 19 3481-5310

Vivenciar o trabalho de um
museólogo. Esse é o objetivo do
projeto O Museu Não Visto, re-
alizado pela Coordenadoria de
Cultura, por meio do Museu
Gustavo Teixeira, com estudan-
tes de instituições de ensino de
São Pedro. A estreia aconteceu
nesta terça-feira, 10, no perío-
do da manhã, com alunos da
Emeb (Escola Municipal de Edu-
cação Básica) Guido Dante, que
puderam conhecer o museu, es-
tudar objetos da reserva téc-
nica do local e depois preen-
cher uma ficha de inventário,
como as utilizadas pelos mu-
seólogos profissionais.

Depois de visitarem as di-
ferentes salas do Museu Gusta-
vo Teixeira, conhecendo as ex-
posições da casa cultural, os es-
tudantes da Emeb Guido Dante
foram convidados a vestir lu-
vas para manusear alguns ob-
jetos da Reserva Técnica do
Museu, como instrumentos
musicais, câmera fotográfica,
utensílios domésticos, entre ou-
tros. Em seguida, a partir da
orientação dos educadores do
museu, os alunos preencheram
as fichas de inventário, regis-
trando o máximo de informa-
ções dos objetos.

"Essa ficha de inventário
que utilizamos é, em síntese, um
instrumento de pesquisa que
oferece a descrição detalhada
de uma coleção ou itens que
compõem o acervo do museu.
Esse nosso novo projeto nasce,
então, com o intuito de instruir
os alunos sobre a importância
da salvaguarda da memória,
fazendo-os vivenciar o trabalho
meticuloso exercido pelo muse-

ólogo diante de cada objeto e de
suas particularidades", comen-
tou o coordenador municipal de
Cultura, Ivan Teixeira, acres-
centando que a atividade foi
planejada para receber as dife-
rentes faixas etárias presentes
nos ensinos fundamental I, II e
ensino médio, com fichas de in-
ventário específicas para cada
idade.

Para o estudante Luiz Ro-
berto de Oliveira Filho, 10, que
participou da abertura do pro-
jeto O Museu Não Visto, a ma-
nhã no local foi de amplo apren-
dizado. "Além de conhecer o que

faz um museólogo, pude rever
as salas do museu, principal-
mente os quadros, porque gos-
to muito deles", afirmou.

Quem também aprovou a
iniciativa foi a aluna Ana Caro-
lina Titonelli. "Eu sei que não po-
demos tocar nos objetos do mu-
seu, mas aqui nesta atividade foi
diferente, porque nos explica-
ram que poderíamos tocar eles,
com todos os cuidados, para
preencher a ficha", comentou.

E a aluna Stephany Karo-
lainy Costa Pires, 9, disse que
agora tem outra percepção a
respeito dos objetos do museu.

"Depois desta atividade, acho que
tenho outro olhar em relação aos
itens dos museus, porque eles guar-
dam a nossa história", falou.

MAIS - Ainda nesta sema-
na, outras escolas estão agen-
dadas para participar do proje-
to O Museu Não Visto. São elas:
Emeb Professor Benedito Mo-
desto de Paula (1º ao 5º ano)
e Emeb Professora Ricarda de
Paiva Lima Berzin (1º ao 5º
ano). Caso alguma instituição
de ensino tenha interesse em
conhecer a iniciativa, basta
entrar em contato pelo tele-
fone (19) 3481-9205.

Alunos da Emeb Guido Dante participaram de oficina no Museu

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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Creche-escola do bairro
vai atender 300 crianças
A primeira escola 100% digital da cidade também irá atender em período integral, das 7h às 18h

Em ritmo acelerado, as
obras da creche-escola do bair-
ro Nova São Pedro I seguem
gerando muitas expectativas
aos moradores do local. Com
salas de berçário ao pré II, a
construção faz parte do Progra-
ma Avança Educação e terá ca-
pacidade para atender até 300
crianças entre 4 meses e 5 anos.
Além de ser a primeira escola
100% digital, o atendimento
será oferecido em período inte-
gral, das 7h às 18h.

De acordo com a secretária de
Educação, Samanta Bontorim, a
creche-escola tem um grande dife-
rencial das demais unidades do
município. "O planejamento dessa
construção é para uma escola 100%
digital, ou seja, com instalação de
salas inteligentes, equipadas com
lousa digital, impressora 3D e mesa
digital", disse, ao ressaltar que ha-
verá espaços para as atividades lú-
dicas. "Não vamos esquecer do lado
lúdico, com parquinho, brinquedos
e livros para todas as idades que
serão atendidas".

Com investimento de R$
3,7 milhões, a obra realizada
pela empresa vencedora de lici-
tação, Arion Construções e Ge-
rencialmentos de Obras Eirelli,
contará com oito salas para cre-
che, cinco salas para pré-escola
e duas para atividades. Na par-
te administrativa, serão cons-

truídas salas para recepção, se-
cretaria, direção, coordenado-
ria, professores, atendimento
médico, vestiários masculino e
feminino, além de sala de apoio,
lavanderia, copa, despensa, cozi-
nha, refeitório e pátio coberto.

Num terreno de 4.336,96
m², o prédio de 1.500,70 m²
também será planejado para
oferecer total acessibilidade.
Além de rampas de acesso, se-
rão construídos três banheiros
P.N.E (Pessoas com Necessida-
des Especiais).  "É mais do que
uma obra bonita e bem planeja-
da, pois queremos oferecer um
espaço acolhedor, que ofereça
bem-estar, educação de excelên-
cia e toda acessibilidade neces-
sária", declarou Samanta.

As expectativas são enor-
mes para os pais e até avós que
moram por perto da escola. "Eu
não vejo a hora dessa creche fi-
car pronta. Por causa da dis-
tância, a gente prefere ficar com
a criança em casa por enquan-
to", declarou a diarista Maria
Aparecida Viana. A avó de três
crianças pequenas, Lourdes dos
Santos, também conta os dias
para inauguração da escola.
"Hoje eu cuido dos meus netos
para minha filha trabalhar, mas
depois que tiver tudo pronto
elas (crianças) vão amar fre-
quentar uma escola", ressaltou.

Primeira creche escola de São Pedro será 100% digital e
irá atender 300 crianças no período integral

Daniella Oliveira
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Prefeito Rodrigo Arruda (DEM) retirou o veículo na concessi-
onária Renault, em Piracicaba

Charqueada
recebe ambulância
zero quilômetro

O município de Charqueada
recebeu nesta quarta-feira (11) uma
ambulância zero quilômetro. O ve-
ículo foi retirado pelo prefeito Ro-
drigo Arruda (DEM) na concessi-
onária Renault, em Piracicaba.

A aquisição faz parte do pro-
grama Nova Frota SP, o qual Char-
queada faz parte e foi contempla-
da. A ambulância vai atender as
demandas do município e ficará à
disposição da população.

"Agradecer ao governador
Rodrigo Arruda por ter sido uma

indicação pessoal dele para Char-
queada. Sempre fomos muito bem
recebidos no governo estadual e es-
tamos colhendo os frutos dessa
parceria. A área da saúde é a mais
importante, e é nestes momentos
de precisão que precisamos oferecer um
serviço de qualidade ao cidadão", dis-
se o chefe do Executivo.

Ao chegar com a ambulân-
cia no município, Arruda fez a
entrega das chaves ao vice-pre-
feito e secretário de Saúde, Jo-
nas Lanjoni Del Pino Júnior.

Divulgação
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São Pedro sedia 1º Baile de Máscaras
Com o tema "Reconheça-me se for capaz", evento marca o retorno das grandes festas e encontros com diversão

Em São Pedro, no próximo dia
20 de maio, a partir das 21h, o Es-
paço Luiz Melado irá sediar o 1º
Baile de Máscaras da região. Pelo
I n s t a g r a m
@bailedemascaras.saopedro, é
possível acompanhar detalhes do
evento que deve marcar a retoma-
da de grandes encontros após qua-
se dois anos de pandemia.

Segundo as idealizadoras e
produtoras da festa, Danielly Ha-
nashiro e Déa Beltrão, a ideia do
evento surgiu da vontade de aten-
der a expectativa das pessoas que
estão com saudades de uma noite
alegre, divertida, com música de
qualidade para celebrar a vida jun-
to com os amigos.

"A proposta é trazer de volta o
significado das máscaras, que nos
últimos tempos tiveram seu uso
focado no controle da saúde. O fato
é que antes da pandemia, as más-
caras eram vistas com outro pro-
pósito: mistério, sedução e diver-
são, e é isso que esse baile vem res-
gatar e renovar as esperanças de
tempos melhores, celebrando este
momento de recomeço", declaram.

LOCAL - Conforme as produ-
toras, o Espaço Luiz Melado sur-
giu como uma resposta à proposta
delas. "Um lugar espaçoso, bonito,
com uma área externa muito char-
mosa e aconchegante e com um
espaço interno perfeito para uma
excelente balada! Quando foi leva- Danielly Hanashiro e Déa Beltrão são as idealizadoras e produtoras do 1º Baile de Máscaras em São Pedro

Divu lgação

da a ideia para o DJ Ricardinho
Cabral, ele abraçou a causa no mes-
mo instante e prometeu não deixar
ninguém parado nessa festa", dis-
seram, ao mencionar o DJ inter-
nacionalmente conhecido por par-
ticipar de grandes festas em Can-
cun, Flórida e badaladas casas no-
turnas de São Paulo. "Dentre os
hits que não faltarão nessa festa,
estão os remix exclusivos de músi-
cas que foram sucesso total dos
anos 80 até a atualidade, músicas
nacionais e internacionais".

Pensando nos comerciantes
locais que também passaram por
um período de dificuldades e in-
certezas, elas contam que a equipe
decidiu deixar o Boteco Maeta con-
duzir o bar, com drinks variados,
bebidas não alcoólicas e cerveja
Império (que é patrocinadora ofici-
al do evento). A alimentação ficará
por conta do Container, de Águas
de São Pedro, com seus consagra-
dos petiscos e sanduiches.

"A Lhama gigante já conheci-
da pelos visitantes de Águas de São
Pedro, também estará presente na
festa a caráter com sua máscara e
food bike! Os alfajores peruanos e
trufas do De Palma confeitaria se-
rão o ponto alto para saciar a vonta-
de daquele docinho e repor as energi-
as. Também patrocinando o evento,
uma tenda do espumante da Late-
ruseo fará com que essa noite seja
recheada de muito glamour".

CONVITES - Com entrada per-
mitida apenas para maiores de 18
anos, o valor do primeiro lote dos
ingressos é R$ 70, e as bebidas e
alimentação serão pagas através de
fichas de consumo adquiridas no
evento. Os ingressos são limitados
e estão a venda pela internet no site
EventBrite (pesquisar por Baile de
Máscaras) ou nos pontos de venda
em São Pedro: Boteco Maeta, Loja
Maeta, Adega do Comandante,
Academia Top Training. Em Águas
de São Pedro: Boteco Maeta, Con-
tainer, Casa da Hana e Rei do Tor-
resmo. As máscaras poderão ser ad-
quiridas em conjunto com os ingres-
sos no site EventBrite ou na entra-
da do evento.

"Como não se trata de um bai-
le de gala, a única exigência é que
todos os participantes estejam de
máscara de fantasia e com a roupa
que se sentir melhor para curtir
uma balada descontraída. Com es-
toque restrito, serão vendidas más-
caras na entrada do evento para
quem não conseguir providenciar
antes", ressaltam.

SERVIÇO: Em São Pedro, o
1º Baile de Máscaras da região acon-
tece no próximo dia 20 de maio, a
partir das 21h, no Espaço Luiz Me-
lado (Rua Sebastião Perecin, 211,
bairro Nova São Pedro I. Mais in-
formações no Instagram
@bailedemascaras.saopedro ou te-
lefone: (11) 99993-1012.
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Encontro e marcha querem fim
do confisco nas aposentadorias
Eventos, coordenados pela deputada  Bebel, reuniram professores de todas partes do Estado; foi ontem (13) na Capital do Estado, na Academia Paulista de Letras

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino no Es-
tado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT)
coordenou o do XI Encontro
Estadual de Aposentados, rea-
lizado nesta quinta-feira, 12 de
maio, no período da tarde, na
Academia Paulista de Letras, em
São Paulo, enquanto que na
manhã desta sexta-feira, 13 de
maio, a II Marcha Estadual dos
Aposentados ao Palácio dos
Bandeirantes, numa grande
mobilização contra o confisco
nas aposentadorias que vem
sendo praticado pelo governo

estadual. Os eventos foram
marcados por amplo debate
para pôr fim ao confisco, sendo
marcado pelo protocolo de do-
cumento das entidades do fun-
cionalismo estadual ao governa-
dor Rodrigo Garcia, exigindo o
fim do confisco salarial de apo-
sentados e pensionistas.

Depois de realizarem um gran-
de encontro estadual de professo-
res e professoras, que contou com
a participação de diversas lideran-
ças, entre elas o ex-secretário esta-
dual da Educação e ex-presidente
do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, José Renato Nalini, quando fo-
ram debatidas estratégias para pôr

fim ao confisco das aposentadori-
as e pensões. "O auditório total-
mente lotado de professoras e pro-
fessores aposentados e também da
ativa de todas as regiões do Estado
para debater e intensificar a luta
contra o confisco salarial renova
minhas esperanças e minhas ener-
gias para prosseguir com mais gar-
ra para acabar com essa criminosa
injustiça. Essa luta tem que pros-
seguir e crescer ainda mais e tenho
certeza de que seremos vitoriosos.
Estou trabalhando para isso nas
ruas, nas escolas, conversando com
nossa categoria e demais servido-
res, junto ao poder judiciário, na
Assembleia Legislativa e em todos

os espaços. Esse é um compromis-
so prioritário para mim, para a
Apeoesp e para nosso mandato po-
pular. Uma andorinha só não faz
verão. Somente a luta coletiva po-
derá realmente conquistar essa vi-
tória. Parabenizo todas as aposen-
tadas e todos os aposentados que
vieram de todas as regiões do Es-
tado, para participar desta mobili-
zação. Derrubar este confisco é pri-
oridade total para a APEOESP e
para nosso mandato parlamentar".

MARCHA - Já nesta sexta-
feira, aposentados e pensionistas,
carregando faixas e cartazes em
protesto ao confisco nas aposenta-
dorias, realizaram a II Marcha ao

Palácio dos Bandeirantes, percor-
rendo ruas no seu entorno. Em se-
guida, a deputada Bebel foi até o
Palácio dos Bandeirantes para pro-
tocolar  documento com assina-
turas de entidades representa-
tivas do funcionalismo, para
exigir o fim deste confisco.  Ela
esteve acompanhada por João
Marcos, da Afuse, e João Cha-
ves, do Fórum das Seis/Adunesp.

Para Bebel,  estes dois gran-
des eventos mostram que a catego-
ria está unida contra o confisco nas
aposentadorias. A Professora Be-
bel conta que juntamente com Afu-
se, CPP e Apase, a Apeoesp ingres-
sou com ação judicial em julho de

2020 contra o confisco. "Chegamos
a conquistar uma liminar que aca-
bou suspensa e nosso recurso
aguarda julgamento. Como depu-
tada, protocolei o PDL 39/2020, o
PL 450/2020 e a PEC 6/2021 para
acabar com o confisco. Outros de-
putados também têm iniciativas,
mas o que queremos é que se vote o
fim deste vergonhoso assalto aos
reduzidos salários de aposentados
e pensionistas. Não podemos pa-
rar, as mobilizações e tanto o en-
contro com a marcha dos aposen-
tados visa reforçar esta luta do fun-
cionalismo paulista até que seja ob-
tida a vitória aguardada por todos",
completa a presidenta da Apeoesp.

A deputada Bebel coordena a II Marcha dos Professores Aposentados ao Palácio dos Bandeirantes Bebel exibe o documento protocolado no Palácio dos Bandeirantes, dirigido ao governador Rodrigo Garcia

Divulgação
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Trio musical abre a programação
da Semana Nacional dos Museus
Conjunto Solar das Artes se apresenta neste sábado no Museu Gustavo Teixeira

O Museu Gustavo Teixeira
participa neste ano da 20ª Semana
Nacional dos Museus com diver-
sas atividades, tanto educativas
quanto artísticas. O tema desta vez
é O Poder dos Museus. A abertura
da programação em São Pedro
acontece neste sábado, dia 14, às
16h, com o Café Musical, que terá
como atração o trio de música eru-
dita Solar das Artes, no jardim do
museu. A entrada é gratuita.

Criado em 2019, o Trio Solar
das Artes é formado por Guilher-
me Santos, Moacir Palata e Rober-
to Carlos Teixeira. No repertório do
conjunto constam obras de dife-
rentes compositores e arranjado-
res de violão erudito, passando pelo

período barroco e clássico e chegan-
do ao samba.

Segundo o coordenador de
Cultura de São Pedro, Ivan Teixei-
ra, o Museu Gustavo Teixeira
participa da Semana Nacional
de Museus desde 2005, ininter-
ruptamente. "É um evento que
acontece em todo Brasil, envol-
vendo diversas instituições mu-
seográficas, e nós não podemos
deixar de integrar a programa-
ção oficial, por isso pensamos em
atividades para todos os púbicos,
para que as famílias participem
e conheçam esse espaço que guar-
da verdadeiros tesouros da nossa
história", comentou Teixeira, acres-
centando que após a apresenta-

ção musical o público terá à dis-
posição café da tarde.

MAIS - Também integram a
programação da 20ª Semana Na-
cional dos Museus de São Pedro a
oficina Conservação Preventiva de acer-
vos bibliográficos, de 14 de maio a 4 de
junho, aos sábados, das 9h às 13h;
as visitas mediadas, de 14 a 18 de
maio, das 9h às 17h; a ação educativa
O Museu Não Visto, de 17 a 20 de maio,
das 9h às 17h, e a exibição do filme
Iracema - Uma Transa Amazômica,
dia 28 de maio, às 13h e 17h. Todas as
atividades ocorrem no Museu Gusta-
vo Teixeira, localizado na rua Joaquim
Teixeira de Toledo, 524, Centro. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone (19) 3481-9205. Criado em 2019, o Trio Solar das Artes é formado por Guilherme Santos, Moacir Palata e Roberto Carlos Teixeira
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Conta de água pode ser paga com Pix
O Saaesp (Serviço Autônomo

de Água e Esgoto de São Pedro)
oferece desde o início de maio a
opção de pagamento via Pix das
contas de água. O objetivo é facili-
tar o atendimento ao munícipe que
pode também fazer o pagamento
pelo débito automático, lotéricas e
nos bancos conveniados - Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, San-

tander e Sicoob. "Oferecemos fer-
ramentas para facilitar a rotina dos
munícipes, que ganham opções
para pagamentos e outros serviços
sem precisar se dirigir ao Saaesp",
destaca Danilo Albuquerque, dire-
tor-presidente do Saaesp.

Para fazer o pagamento via Pix,
basta acessar o QR Code que vem
impresso na conta de água. O Saa-

esp também disponibiliza o atendi-
mento virtual por meio de um sis-
tema via WhatsApp. Para acessar,
é só enviar as palavras São Pedro
para o número (17) 9 9634 8356,
preencher as informações solici-
tadas para ter acesso a serviços
como segunda via de conta, his-
tórico de consumo, certidão po-
sitiva e negativa e outros.

Para fazer o pagamento via Pix, basta acessar o QR Code que vem impresso na conta de água
Esta publicação custou R$ 292,50 aos cofres públicos



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 14 de maio de 2022 A13



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 14 de maio de 2022A14



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 14 de maio de 2022

A15

AAAAAPEOESPPEOESPPEOESPPEOESPPEOESP

Dez motivos para os professores
não optarem pela 'nova carreira'
Salário passará a ser pago na forma de subsídio, ou seja, o professor não contará mais com os adicionais, eis o primeiro ponto

Em comunicado dirigido à ca-
tegoria, a Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo)
aponta 10 motivos para os profes-
sores não optarem pela nova car-
reira do magistério paulista, con-
forme estudo feito pelo professor
titular da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho,
doutor  João Cardoso Palma Fi-
lho. De acordo com a presidenta
da Apeoesp, deputada estadual
Professora Bebel, o objetivo deste
comunicado, a partir deste estudo,
que está no site da entidade, é de
conscientizar a categoria para que
não faça à adesão à nova carreira,
que na prática é acabar com a car-
reira do magistério no Estado de
São Paulo. "Como o professor tem
até dois anos para decidir, a nossa
recomendação é para que aguarde
o próximo governo, que será eleito
neste ano", diz Bebel.

Entre os motivos apontados estão:
1- O salário passará a ser

pago na forma de subsídio, ou
seja, o professor não contará
mais com os adicionais por tem-
po de serviço e nem com a sexta
parte. Pela carreira atual, após
vinte anos de serviço, o profes-

sor tem direito a quatro quinquê-
nios (20%) e mais a sexta parte.

2- O professor, caso opte pelo
subsídio, não poderá voltar atrás.

3- Com os descontos, o subsí-
dio no valor de R$ 5 mil ficará
reduzido no máximo a R$
3.800 (três mil e oitocentos re-
ais), o que atualmente correspon-
de ao piso salarial nacional. "Por-
tanto, temos que continuar nossa
luta pelo pagamento do piso sala-
rial nacional no estado", ressal-
ta a presidenta da Apeoesp.

4 - O subsídio não contempla
os aposentados e pensionistas. Ou
seja, quando o professor chegar à
aposentadoria, ficará ao léu, sem
perspectiva de reajustes. Na práti-
ca, o professor sai da carreira.

5 - Muitas das gratificações
previstas você já tem direito.

6 - Muitas das medidas pro-
postas ficam sujeitas à regulamenta-
ção (decretos e resoluções por parte do
poder executivo) e, portanto, não se
sabe qual será o seu conteúdo.

7 - O professor será avaliado,
não pelo seu trabalho real, mas por
competências e habilidades, ainda
não definidas.

8 - Toda a jornada de traba-
lho será feita na escola. Nesse caso

deixa de existir parte de jornada
em local de livre escolha.

9 - A evolução será feita
com base em provas e avaliações
de desempenho, cujos critérios
ainda não estão estabelecidos e
carregam alta carga de subjeti-
vidade. Depende de quem ava-
lia (escola ou Secretaria Estadu-
al da Educação). Na prática, a
experiência e o seu tempo de
exercício profissional não serão
mais considerados.

10 - A chamada trilha de evo-
lução na carreira (15 referências) fará
com que o professor leve pelo menos
vinte e oito anos para alcançar a
11ª referência, isso se tudo correr
bem durante o percurso da trilha.

REAFIRMANDO - "Portan-
to, reafirmo, o professor não deve
se apressar. Tem até 24 meses para
decidir. Além disso, temos vanta-
gem sobre o governo: seis meses
para concretizarmos a possibi-
lidade real de mudar a correla-
ção de forças na Assembleia Le-
gislativa e no Palácio dos Ban-
deirantes e, assim, fazer resga-
tar a nossa carreira. Pense bem
e vote consciente", defende a
deputada Professora Bebel.

A deputada Professora Bebel percorreu diversas escolas da cidade conscientizando a
categoria sobre a farsa da nova carreira

Divulgação
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Deputada Bebel propõe lei para ajudar
no combate da discriminação sexual

Com a finalidade de ajudar no
combate da discriminação em razão
da orientação sexual, a deputada es-
tadual Professora Bebel (PT) propôs
o projeto de lei 475/2019, estabele-
cendo que os valores obtidos com as
multas decorrentes desta prática se-
jam aplicados em políticas públicas
destinadas ao combate da discrimi-
nação em razão de orientação sexu-
al. O projeto tramita na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo,
onde a deputada Bebel tem traba-
lhado junto aos seus pares para que
seja colocado em votação. De acordo
com a parlamentar, o combate à dis-
criminação sexual integra a luta do
seu mandato popular por um país
justo, sem preconceito, sem ho-
mofobia, em que todos e todas te-
nham os mesmos direitos.

Se aprovado o projeto, fica esta-
belecido que o montante arrecadado
com multas estabelecidas pela Lei nº
10.948, de 05 de novembro de 2001,
deverá ser aplicado em políticas pú-
blicas destinadas ao combate da dis-
criminação em razão de orientação
sexual, sendo obrigatória deliberação
neste sentido do Conselho Estadual
dos Direitos da População de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais, criado pelo Decreto
55.587, de 17 de março de 2010, com
as modificações do Decreto 58.527,
de 6 de novembro de 2012.

Para a deputada Bebel, não res-
ta qualquer dúvida que a Lei nº
10.948/2001, proveniente de projeto
de lei do então deputado estadual
Renato Simões, do seu partido, foi um
marco no combate a discriminação
em razão da orientação sexual de al-

A deputada Professora Bebel divulgou em suas redes sociais a sua proposta

guém. "O que apresento aqui é somen-
te um aperfeiçoamento daquele diplo-
ma legal, no sentido de que eventuais
valores obtidos com a aplicação de
multa sejam revertidos em políticas
públicas em favor do objetivo da lei,
qual seja, o combate à discriminação
em virtude da orientação sexual de

qualquer pessoa", escreveu na justifi-
cativa da propositura.

Bebel explica ainda que a sua pro-
positura visa atualizar a atual reali-
dade, com o  projeto apresentado por
ela, uma vez que na época que a Lei
10.948 foi sancionada não havia o
Conselho Estadual dos Direitos da

População de Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis e Transexuais. "Como
nos dias de hoje o Conselho existe, é
de bom tom que opine como fazer a
melhor aplicação do valor dessas
multas para que exista efetivo comba-
te à discriminação protegida pela lei
que ora sugiro aperfeiçoada", esclarece.

VVVVVERBAERBAERBAERBAERBA

Águas de São Pedro
terá Centro do Idoso

Cidade conhecida pela quali-
dade de vida e pelo alto percentual
de moradores com 60 anos ou
mais, Águas de São Pedro terá um
espaço especial voltado para os ido-
sos. É o que garantiu o prefeito João
Victor Barboza (Cidadania) ao co-
municar a liberação de R$ 500 mil
fruto de emenda parlamentar da
deputada federal Carla Zambelli
para a construção de um novo pré-
dio no município.

Os recursos já constam na pla-
taforma Mais Brasil (ferramenta
integrada e centralizada, com da-
dos abertos, destinada à informa-
tização e à operacionalização das
transferências de recursos oriun-
dos do Orçamento da União) e o
próximo passo é a assinatura do
convênio e execução do projeto.

Projeto este, inclusive, que já
está pronto. "A Terceira Idade,
como é chamada, merece um espa-
ço adequado para a prática de ati-
vidades e todo o cronograma anu-

al que é desenvolvido. Será um es-
paço moderno e que vai concentrar
tudo a que se refere à programa-
ção do idoso", disse o prefeito.

Somente o salão principal terá
94,98 metros quadrados segundo
o projeto. Haverá ainda banheiros
com acessibilidade, cozinha e de-
pósito, além de paisagismo moder-
no na parte externa.

O Centro do Idoso de Águas
de São Pedro será construído na
área onde funcionava a antiga pis-
ta de skate (mini ramp). Uma par-
te do estacionamento também será
utilizada para o novo empreendi-
mento, sem prejudicar o espaço
utilizado para este fim atualmente.

"É um terreno plano e local de
fácil acesso. Temos a certeza de que
será um marco na história de
Águas de São Pedro. Agradece-
mos a sensibilidade da deputa-
da Carla Zambelli, que também
tem raízes aqui na nossa cida-
de", completou João Victor.

Recurso de R$ 500 mil é fruto de emenda parlamentar
da deputada federal Carla Zambelli
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Nelinho denuncia que prefeito
retira horário: população revolta
A medida pegou muito mal entre os usuários, que ficaram revoltados com a eliminação do horário de circulação do ônibus municipal

Sem nenhuma discussão com
os usuários, o prefeito de Águas de
São Pedro, João Victor Barboza
(Cidadania) fez alterações no ho-
rário de circulação do ônibus ur-
bano da cidade e retirou o que cir-
culava às 17 horas, denuncia o ve-
reador Nelinho Noronha (PT). A
medida pegou muito mal entre os
usuários, que ficaram revoltados
com a eliminação do horário de cir-
culação do ônibus municipal.

De acordo com usuários que
procuraram o vereador Nelinho

Noronha, o prefeito deveria, no
mínimo, saber que boa parte das
pessoas utiliza o ônibus das 17 ho-
ras. "Os trabalhadores reclamam
que muitos acabam deixando o seu
local de trabalho nesse horário e,
infelizmente, com esta medida, es-
tão sem o transporte público", con-
ta o vereador.

A reclamação dos usuários,
ainda, é de que boa parte dos que
se utiliza do transporte público
municipal não tem outro meio
de transporte e com a medida

tomada pela Prefeitura estão
tendo que pegar carona e, na
maioria das vezes, fazer o per-
curso do trabalho para casa, ou
vice-versa, caminhando. "Sem
dúvida, uma falta de compro-
misso público e de entender qual
é  a verdadeira necessidade da
população, principalmente a de
menor poder aquisitivo, que de-
pende deste transporte público",
critica Nelinho, que também está
cobrando da Prefeitura para que a
linha das 17 horas seja reativada.

O vereador Nelinho Noronha denuncia que, com a mudança do horário, muitos trabalhado-
res reclamam que ficaram sem transporte
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Charqueada participa do lançamento
da campanha Inverno Solidário

O município de Charqueada
esteve presente no lançamento da
campanha Inverno Solidário, do
governo estadual. A presidente
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Regina Moreno, e a diretora
de Cidadania e Projetos Sociais,
Angelita Furtado, estiveram
nesta terça-feira (10) no Palácio
dos Bandeirantes. Na oportunida-
de, elas puderam conversar com o
governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia, e com a primeira-dama Lu-
ciana Garcia, além do deputado fe-
deral Geninho. "Muito impor-
tante participarmos deste mo-
mento, já que Charqueada tam-
bém aderiu ao movimento e tem
o objetivo de proporcionar um in-
verno mais solidário a quem mais
precisa", destacou Regina.

A ação será realizada até 21 de
setembro. As doações serão desti-
nadas a pessoas em situação de rua
e entidades sociais, hospitais e cen-
tros de acolhimento em todos os
645 municípios de São Paulo. Em
Charqueada, a prefeitura e o Fun-

A presidente do Fundo Social, Regina Moreno, e a diretora de
Cidadania e Projetos Sociais, Angelita Furtado

do Social irão mapear os pontos
de coleta. A ideia é que eles fun-
cionem em locais como agênci-
as bancárias, supermercados e
prédios públicos e privados.

Responsável pelo desenvolvimen-
to e manutenção do site http://
www.invernosolidario.sp.gov.br/

, a Prodesp - empresa de Tecno-
logia do Governo de São Paulo -
também oferece um canal que
indica os pontos de coleta mais
próximos para doações. Ao in-
formar o CEP, o site oferece a
relação de unidades que estão
recolhendo cobertores na região.
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Águas passa a contar com
nova médica ginecologista

A Secretaria de Saúde de
Águas de São Pedro anunciou a
chegada de mais uma profissio-
nal para a estância. A médica
ginecologista Caroline Antonio
Aliberti atenderá semanalmen-
te no município. Serão 20 aten-
dimentos semanais, todas as
terças-feiras,  a  part ir  das
13h30.  Ela foi recepcionada nesta
terça-feira pelo prefeito João Vic-
tor Barboza (Cidadania). "Mais
uma excelente profissional que che-
ga para somar e oferecer ainda mais
qualidade ao serviço público. Seja
muito bem vinda, dra. Caroline",
disse o chefe do Executivo. Prefeito João Victor com a média Caroline Aliberti
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