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Meio Ambiente tem programação
especial até dia 10, em São Pedro
Coordenadoria de Meio Ambiente e outros órgãos administrativos de São Pedro promovem atividades culturais e educativas para comemorar data alusiva ao tema

Foram tantas as propostas que a
Prefeitura de São Pedro, por meio
da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente, precisou estender as comemo-
rações ao Dia Mundial do Meio
Ambiente - 5 de junho -  para duas
semanas. Palestras, teatro, exibição
de filmes, oficinas com temáticas
ambientais, caminhada educativa,
inauguração e consultas públicas
integram a programação com a
participação e apoio das Secretari-
as de Educação, Turismo, Coorde-

nadoria de Esportes, Coordenado-
ria de Cultura, Saaesp, Corredor
Caipira, Fundação Florestal, Com-
dema (Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente), Corpo de
Bombeiros, Mostra Ecofalante, Cine
Teatro São Pedro e dos profissio-
nais referências na área da gestão
ambiental, o engenheiro agrônomo
e ex-coordenador do Programa
Estadual "Município Verde
Azul", José Walter e o jornalis-
ta Carlos Nascimento. A7

VISITANDO OBRAS – O prefeito Thiago Silva visitou, esta
semana, várias obras em que a Prefeitura Municipal desen-
volve seus serviços, especialmente em reformas e manu-
tenção de escolas, além do Cemitério Municipal. A8

Divulgação

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Riso Show será apresentado
na praça do Botânico domingo

Riso Show é um espetáculo
musicado que será apresentado às
16h de domingo, 5 de junho, na
praça Antonio Carlos Veronezi, no
Jardim Botânico. A apresentação
gratuita promovida pela Prefeitu-
ra de São Pedro, por meio da Coor-
denadoria de Cultura, destaca os
ritmos brasileiros sob o comando
do maestro Garcinha, um artista
multi-instrumentista, além das tra-
palhadas de Tico e Polenta. Neste
show, garrafas de plástico, restos
de cano e outros materiais que se-
riam lixo são reinventados e trans-
formados em instrumentos inusi-

tados. Contemplado pela Lei Aldir
Blanc, o espetáculo foi montado e
apresentado em Santa Barbara
d'Oeste pela MB Circo, compa-
nhia sucesso de público nas
apresentações feitas em São Pe-
dro. "Levar arte e cultura para os
bairros é uma das ações previstas
no Plano de Governo", destaca
o coordenador de Cultura, Ivan
Teixeira. A apresentação vai come-
morar também o primeiro ano do
grupo Amigos da Praça, que de-
senvolve ações voltadas à educa-
ção ambiental  e cultura na praça
do bairro Jardim Botânico.

VIVEIRO MUNICIPAL – Prefeito Thiago Silva anunciou o Viveiro Municipal, sábado, durante inauguração do Centro de
Educação Ambiental, no Parque Ernesto Baltieri. A13

Professores fazem assembleia hoje em SP
Assembleia acontecerá na Pra-
ça da República, em São Pau-
lo, a partir das 16 horas, e
reunirá professores de todas

as regiões do Estado, com ob-
jetivo de garantir o reajuste e
o fim do confisco dos valo-
res dos aposentados. A12

A deputada estadual Professora Bebel, licenciada da Apeoesp, que
estará participando da assembleia dos professores, em São Paulo

Divulgação
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por todo lado epor todo lado epor todo lado epor todo lado epor todo lado e
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mundo. Vmundo. Vmundo. Vmundo. Vmundo. Vamosamosamosamosamos
pensar melhorpensar melhorpensar melhorpensar melhorpensar melhor.....

Maio e junho, dois meses...
Aldo Nunes

Maio, mês das
Marias, dos casamen-
tos, dia das mães, últi-
mo mês da estação ou-
tono que vai até 21 de
junho às 6h15 e que
aqui para nós é época
das frutas típicas. Infelizmente, no
dia 23 desse mês (semana passa-
da) morreu "Liborinho", Valdemir
Vanderlei Lopes, aos 63 anos de
idade, agente funerário que veio
para São Pedro quando eu, ainda,
administrava a Santa Casa de Mi-
sericórdia São Vicente de Paula,
juntamente com os irmãos obrei-
ros da Sociedade São Vicente de
Paula, antes de me ingressar na fis-
calização estadual. Ele veio e nos
ajudou a solucionar o grave pro-
blema do serviço funerário no mu-
nicípio, pois São Pedro dependia de
empresas especializadas para tal e
a população tinha que recorrer à
Piracicaba, junto às funerárias Li-
bório e Ferrari (únicas de Piracica-
ba) e para isso nem todos tinham
recursos para tal. As pessoas po-
bres tinham que contar com am-
paro de amigos e pessoas de bom
coração, filantropos e entidades fi-
lantrópicas da cidade para enter-
rar seus entes. "Liborinho", um jo-
vem experiente no ramo, brinca-
lhão, alegre, respeitoso com todos,
procurou nossa sociedade vicenti-
na e se comprometeu a nos ajudar.
Pediu para tal que nos cedesse um
pequeno espaço, ao lado do prédio
principal onde guardávamos a úni-
ca ambulância Kombi, já velhinha,
do hospital, que servia a todo mu-
nicípio e que também, era um de-
pósito de camas velhas para emer-
gências, para que ele pudesse aten-
der os falecidos no hospital e do
povo em geral sem recursos para
custear os funerais. Época difícil em

Um dos aspectosUm dos aspectosUm dos aspectosUm dos aspectosUm dos aspectos
mais típicos dosmais típicos dosmais típicos dosmais típicos dosmais típicos dos
progressosprogressosprogressosprogressosprogressos
conseguidos pelaconseguidos pelaconseguidos pelaconseguidos pelaconseguidos pela
infiltraçãoinfiltraçãoinfiltraçãoinfiltraçãoinfiltração
comunista nocomunista nocomunista nocomunista nocomunista no
meio sindicalmeio sindicalmeio sindicalmeio sindicalmeio sindical
industrialindustrialindustrialindustrialindustrial

A Petrobrás dos anos 60
João Ribeiro Junior

O que lemos nos livros
de História do Brasil des-
tes anos, escrita por professo-
res esquerdistas, em cujas au-
las ensinam mais dogmas te-
óricos e metodológicos marxis-
ta, leninista, trotskista e outros
"istas", salientando os estu-
dos críticos do italiano comunista
Antônio Gramsci, é história misti-
ficada, que  não respeita a plurali-
dade de ideias e não garante a
manifestação de diferentes formas
de pensamento. Ensina Karl Popper
que "se damos a intolerância o di-
reito de ser tolerada, destruímos a
tolerância e o Estado de direito. "

O que acontece, ainda hoje, na
Educação, principalmente a públi-
ca, é a do senso comum ideológico
- ou seja dos traços culturais mis-
tificados. Que permite a menti-
ra - que deveriam ser substituídos
pela livre opinião, acabando com o
"politicamente correto".

É por isso quando lemos livros
de História do Brasil, não vamos
ler o real caso da Petrobrás. Um

que tentávamos recuperar a
Santa Casa para não fechar
em definitivo, por falta de re-
cursos financeiros, profissio-
nais médicos, corpo necessá-
rio de enfermagem, equipa-
mentos hospitalares básicos,
laboratório na cidade, proble-
mas com a previdência soci-

al, falta de crédito juntos aos labo-
ratórios fornecedores, insuficiente
ajuda financeira da Prefeitura da
época..., aceitamos a sua proposta
e ele a cumpriu até que sua empre-
sa pudesse sobreviver. Ele foi uma
pessoa que conquistou o povo de
São Pedro. Eu, pessoalmente, acom-
panhei sua vida aqui em São Pe-
dro. Sou um seu admirador e co-
nheci dos seus problemas. Por essa
razão, embora tomando conheci-
mento de sua morte somente de-
pois do seu sepultamento, não
pude estar presente em seu fu-
neral. "Liborinho", minha gra-
tidão por tudo que fez em bene-
fício dos mais necessitados. Que
"Deus" o guarde junto aqueles de
bom coração e de amor ao próximo
e, que este registro fique na histó-
ria a minha querida São Pedro!

Junho, mês das festas de San-
to Antônio, São João e São Pedro
que é o padroeiro do município, que
aqui é uma das mais populares e
frequentada por muitas pessoas,
até mesmo de outros estados e ou-
tros países, onde os 'quitutes' tra-
dicionais populares brasileiros são
servidos, onde para que todos sai-
bam, no dia 21 (fim do outono) a
noite aqui é a mais longa do ano,
não no dia 24 (São João) como di-
zem os afeiçoados ao santo. Espero
que tenhamos um bom mês de ju-
nho e que não pratiquem as tra-
vessuras com a imagem de Santo
Antônio, o santo casamenteiro se-
gundo a tradição. Não escrevi na
semana passada, estava cuidando

do imposto do leão (imposto de ren-
da), complicando a vida das pesso-
as físicas e jurídicas que obrigato-
riamente tem que ser declarado
via eletrônica e, os bancos, em-
presas, Correios, não cumprem
as entregas dos formulários
obrigatórios dos rendimentos.
Até parece que todos têm celulares
e computadores e conhecimento
necessário para operá-los!

Cumpri-me lembrar que a co-
vid/19 ainda não está dominada,
novas variações estão acontecen-
do mundo afora, também outras
doenças novas estão aparecendo e
as antigas retornando. Não pode-
mos descuidar e medidas imedia-
tas precisam ser tomadas. A infla-
ção passa dos dois dígitos, o de-
semprego aumenta, o poder aqui-
sitivo do povo diminui, a seca nes-
te ano vai ser pesada, especialmen-
te para nossa região, a grande pro-
dutora, não se pode confiar na co-
lheita de grãos e muito menos na
produção do açúcar e do álcool,
contar com os ovos antes da gali-
nha botar (como diz o velho ditado
caboclo). É preciso controlar nos-
sas exportações antes de abastecer
nosso mercado e necessidades in-
ternas. Sem comida e sem matéria
prima, não há vida.

Vejo nas avenidas, em especi-
al nas Batista Golineli e na José
Delicio do nosso município o plan-
tio de árvores nos canteiros cen-
trais sem observação de um recuo

necessário nos cruzamentos, espe-
cialmente para as faixas de pedes-
tres. Elas vão crescer e obstar que
os caminhões, ônibus e demais ve-
ículos de grande porte que por ela
transitem e precisem virar à es-
querda, seus motoristas não têm
visão suficiente para ver o transe-
unte na faixa de pedestre, bem
como os referidos veículos vão que-
brar seus galhos e atropelar os pas-
santes. Será que ninguém pensou
nisso antes de executar esse plan-
tio. Na Av. dos Imigrantes, os can-
teiros centrais são altos e cercados
com cimento e se acaso algum veí-
culo que transitar pelo lado esquer-
do da via bater ou ficar espremido
junto ao canteiro, o lado do moto-
rista fica sem condições de abrir as
portas e talvez não seja possível o
socorro para retirá-lo bem como de
quem estiver no banco de traz. Essa
alerta já há bom tempo fiz comen-
tário em meus artigos, mas nenhu-
ma providência ou mesmo uma
resposta me foi dada para que eu
pudesse passar para os meus leito-
res. Em Águas de São Pedro, tam-
bém há bom tempo em meus arti-
gos sugeri que na Av. Carlos Mau-
ro não se permitisse o estaciona-
mento em ambos os lados da cada
uma das vias de acesso ou, que pelo
menos impedissem o estaciona-
mento nos finais de semana e feri-
ados. Já pensaram se algum imó-
vel pegar fogo, como os bombeiros
poderão por ela trafegar para o
necessário socorro?

Coisas ruins estão acontecen-
do por todo lado e por todo mun-
do. Vamos pensar melhor.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal
de Rendas aposentado do
Governo do Estado de São
Paulo. E-mail: auduscon-
sultoria @gmail. com

dos aspectos mais típicos
dos progressos conseguidos
pela infiltração comunista
no meio sindical industrial
é representado pela situação
da Petrobrás (monopólio es-
tatal do petróleo), onde a ad-
ministração do socialista
Mangabeira permitiu a ins-
talação de uma verdadeira

célula comunista. Os novos direto-
res gerais Hugo Reis e Jairo Farias
são conhecidos pela identificação
de sua política com os comunistas.
Tão logo assumiam o cargo, conse-
guiam dominar os principais pos-
tos de comando: Pacífico Mesqui-
ta, na direção dos serviços locais;
Joel Aranha, na divisão de Petro-
química; Fonseca Sobral, na ses-
são econômica; Pereira dos Santos,
na divisão orçamentária; Aristélio
Travassos, na Refinaria Duque de
Caxias, e Humberto Machado na
direção da Frota Petroleira (Fro-
nape). O diretor da Refinaria de
Cubatão, Geraldo Silvino, um dos
militantes diplomado em Praga, redu-
to da UIE (União Internacional de Es-
tudantes mantida pelos comunistas

russos); a Refinaria de Mataripe
editava abertamente um jornal
que glorificava o regime cuba-
no e preconizava a revolução
pelas armas; o representante da
Petrobras em Porto Alegre, Fer-
nando Ribeiro, dirigiu uma milícia
armada que entrou em ação con-
tra o Governador Lacerda, duran-
te sua visita ao Rio Grande do Sul

Esta ocupação comunista da
Petrobrás é grave por tratar-se da
empresa mais importante do Bra-
sil, cujos diretores têm a cargo uma
administração de mais de 40.000
milhões de cruzeiros (moeda da
época), e a sabotagem poderia parali-
sar a distribuição de energia liquida

em todo o país.  Pois bem, uma suspen-
são total nesse setor não somente sig-
nificaria a greve geral forçada
(especialização do CGT), como tam-
bém a imobilização das tropas mecani-
zadas blindadas do Exército, garanti-
as da manutenção da ordem con-
tra uma insurreição violenta.

Numa "cartilha" (Linha de
Frente) do Partido Comunista,
lançada em 1980, explica-se o
"programa revolucionário do
partido em matéria econômica
e social: A tomada da Petrobras
ajuda a unir as forças para um pro-
grama de transformação econô-
mica e social, que expressa os
interesses e objetivos comuns das
massas". É preciso dizer mais so-
bre o porquê a esquerda não deseja
que ela seja privatizada?

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal, de Teoria Geral do
Estado e Ciência Políti-
ca, de História, doutor
em Educação, mestre em
Filosofia (Unicam)

Representatividade política
A RegiãoA RegiãoA RegiãoA RegiãoA Região
Metropol i tanaMetropol i tanaMetropol i tanaMetropol i tanaMetropol i tana
de Piracicabade Piracicabade Piracicabade Piracicabade Piracicaba
(RMP) precisa(RMP) precisa(RMP) precisa(RMP) precisa(RMP) precisa
ter maister maister maister maister mais
representatividaderepresentatividaderepresentatividaderepresentatividaderepresentatividade

Pedro Aguiar

Acompanho, assidua-
mente, as entrevistas do
pré-candidato a deputado
estadual Helinho Zanatta,
concedidas a convite da
mídia da Região Metropoli-
tana de Piracicaba (RMP).

A cada entrevista, o piracica-
bano Helinho Zanatta demonstra,
com extrema lucidez, o seu conhe-
cimento acerca do que sejam, efeti-
vamente, as atribuições de um le-
gítimo representante do povo no le-
gislativo estadual e argumenta,
com lógica e discernimento, sobre
questões que envolvem soluções
para a Região Metropolitana de
Piracicaba, legalmente constitu-
ída em agosto de 2021.

É prioritário que ela deixe de
ser apenas uma divisão geográfica
no mapa para, com base em um
projeto consistente e conjunto, as-
sumir, de fato e de direito, o papel
que lhe cabe no estado e no país:
uma região politicamente, econo-
micamente, culturalmente e ambi-
entalmente desenvolvida que pos-
sa oferecer mais qualidade de vida
aos seus mais de 1,5 milhão de ha-
bitantes, moradores em seus 24
municípios. E isso exige tratamen-
to específico e ação.

Não me surpreendeu a ca-
pacidade política e de gestão do
Helinho à frente do executivo,
após ter trabalhado ao seu lado,
como secretário de Governo,
durante quatro anos na Prefei-
tura de São Pedro, em seu se-
gundo mandato. Nesse período,
ele já carregava a merecida
fama de competente gestor pú-
blico, depois de administrações
extremamente bem-sucedidas

na vizinha Charqueada
como Prefeito por dois
mandatos consecutivos e
também em seus primei-
ros quatro anos como
Prefeito de São Pedro.

Nunca é demais lem-
brar que a sua administra-
ção em São Pedro, além de

outros reconhecimentos, foi premi-
ada em três oportunidades pelo
conceituado Índice Firjan (Federa-
ção das Indústrias do Rio de Ja-
neiro): 2016, melhor gestão fiscal
do Estado e a terceira do País; 2017,
segunda no Estado e quinta no
País; e, 2019, a primeira do Brasil,
entre 5.337 municípios brasileiros.

E, certamente, não nos surpre-
enderemos se já no seu primeiro
mandato como deputado estadual
- e não tenho dúvidas de que será elei-
to -, Helinho despontar como um dos
representantes mais ativos da As-
sembleia Legislativa paulista. Cre-
denciais para isso não lhe faltam.

E por que tenho clareza - e
certeza - do que digo? Não bas-
tasse o seu conhecimento políti-
co e das principais demandas
dos municípios da região, Heli-
nho reflete na sua postura e nas
suas ações o que se espera de
um líder. Para enumerar ape-
nas algumas: simplicidade no
trato diário, perspicácia para
antever cenários mais comple-
xos e rapidez na tomada de de-
cisão. Acima de tudo, duas ca-
racterísticas do seu perfil de li-
derança sempre me chamaram
a atenção: saber ouvir e retor-
nar, se não de imediato, no me-
nor prazo possível os pleitos de
seus interlocutores; e, especial-
mente vontade e entusiasmo
para servir à população. Tem

mais: a meu ver, Helinho não
entra para perder. Ele é deter-
minado ao sucesso.

Ao longo de suas entrevistas,
também chama a atenção a firme-
za com que Helinho se posiciona
em relação ao que ele defende como
uma nova forma de fazer política e
entende ser o papel de um repre-
sentante no legislativo estadual. É
preciso resolutividade, ou seja, o
deputado deve trabalhar na contí-
nua busca de resultados e, nesse
particular, ele não poderá ficar à
mercê das emendas parlamentares.
Sim, são importantes, mas não sa-
tisfazem às necessidades mais pre-
mentes dos municípios, dado seus
valores normalmente menores ante
os valores que poderiam ser obti-
dos pela implementação de proje-
tos consistentes e de larga abran-
gência econômica e social.

E, nesse aspecto, vale um co-
mentário: certamente, Piracicaba e
região, têm contribuído mais com
o PIB (Produto Interno Bruto) da
União e do Estado de São Paulo do
que têm recebido de retorno em
investimentos nas esferas federal e
esfera estadual. Esse balanço des-
proporcional não pode, nem deve
continuar. A nossa região é econo-
micamente forte e precisa ter o de-
vido reconhecimento, principal-
mente em nível estadual.   Além de
Piracicaba, há mais de quatro anos,

não ter um deputado federal que a re-
presente, fundamental destacar aqui
um olhar crítico sobre a nossa repre-
sentatividade legislativa em nível esta-
dual, pautada especialmente por um
dado relevante: num colégio elei-
toral com mais de 280 mil eleitores
somente de Piracicaba à época das
eleições de 2018, mais de 150 mil,
ou seja, mais da metade desses vo-
tos válidos foram destinados a de-
putados com origem em outras re-
giões.  E isso não aconteceu somen-
te em Piracicaba, também em ou-
tros municípios da nossa região. Aí,
fica a pergunta: eles têm sido sen-
síveis ao voto aqui recebido? Têm
feito algum trabalho por Piracica-
ba e região ou estão mais preocu-
pados em atender, prioritariamen-
te, as suas bases eleitorais?

Fica o alerta! Em uma época
em que as redes sociais desempe-
nham papel essencial na comuni-
cação dos candidatos com potenci-
ais eleitores, e lembrando que a in-
ternet não tem fronteiras, é preciso
que tenhamos consciência quanto
à importância - e a necessidade -
de elegermos um deputado estadu-
al que, de fato, seja presente e
atento às demandas dos nossos
municípios porque conhece tais
necessidades, e que, indiscutivel-
mente, traga, com conhecimento,
determinação e vontade de agir, a
força de uma nova liderança, a bem
da Região Metropolitana de Pira-
cicaba. Fica a recomendação!

Pedro Aguiar, profissional
de relações públicas, ma-
rketing e jornalista, foi Se-
cretário de Governo da
Prefeitura de São Pedro
(2017/2020)

Apeoesp quer recuperação
do conhecimento

aos estudantes não
acessível durante a pandemia

A deputadaA deputadaA deputadaA deputadaA deputada
estadualestadualestadualestadualestadual
Professora BebelProfessora BebelProfessora BebelProfessora BebelProfessora Bebel
diz que hoje osdiz que hoje osdiz que hoje osdiz que hoje osdiz que hoje os
estudantesestudantesestudantesestudantesestudantes
se ressentemse ressentemse ressentemse ressentemse ressentem
desta lacunadesta lacunadesta lacunadesta lacunadesta lacuna

A Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo) quer que o go-
verno do Estado garanta
condições para que os estu-
dantes das escolas estaduais
possam recuperar o conheci-
mento que não foi possível duran-
te a pandemia da covid-19, ao mes-
mo tempo que faz campanha con-
tra a aprovação do ensino domici-
liar pelo Congresso Nacional. Es-
ses dois pontos serão pautas dos
comitês de lutas que estão sendo
criados nas diversas regiões do
Estado  para atuar na defesa da
democracia, dos serviços públicos,
dos direitos da classe trabalha-
dora e da população, conforme
deliberação da diretoria estadu-
al da Apeoesp, tirada nesta últi-
ma segunda (30), reafirmando de-
cisão e encaminhamento anterior
do Conselho Estadual de Represen-
tantes da entidade.

De acordo com a presidenta
da Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), pesquisa re-
alizada pela entidade, por meio do
Instituto Vox Populi, em 2021, iden-
tificou que o governo do Estado,
por meio da Secretaria Estadual
da Educação, não forneceu aos
professores e aos estudantes da
rede estadual de ensino os mei-
os técnicos e pedagógicos para
que fossem trabalhados, com as
limitações impostas pela pande-
mia, os conhecimentos necessá-
rios em meio virtual.

Diane disso, Bebel diz que hoje
os estudantes se ressentem desta
lacuna, sem que a Secretaria da
Educação implemente um progra-
ma para a recuperação desses co-
nhecimentos, que deve ir muito
além do processo de recuperação
rotineiro que ora está sendo ofer-
tado nas escolas. "Além de insufi-
ciente, a forma pela qual a Resolu-
ção 26/2022 organiza essa recupe-
ração tem dado margem a que al-
gumas escolas classifiquem estu-
dantes de acordo com seu grau de
dificuldade, agrupando-os em clas-
ses identificadas por cores, o que
estigmatiza e discrimina aqueles

alunos com maior déficit de
aprendizagem".

Para ela, um plano de
recuperação do conheci-
mento deve implicar num
projeto pedagógico especí-
fico, em cuidadoso - e ur-
gente - planejamento e en-

volve, inclusive, contratação de
mais professores. "Por interessar à
classe trabalhadora, que mantém
seus filhos nas escolas públicas,
devem também estar na pauta dos
comitês", defendeu.

Paralelo a isso, a Apeoesp está
desenvolvendo junto à categoria
uma campanha para que todos
pressionem os senadores e as se-
nadoras para que votem contra o
projeto de lei 3179, aprovado na
Câmara dos Deputados, que insti-
tui o ensino domiciliar. A deputa-
da Professora Bebel diz que essa
campanha deve ser debatida tam-
bém junto à sociedade, através dos

comitês de luta, "pois se trata de
defender o direito dos filhos e fi-
lhas da classe trabalhadora a te-
rem acesso a ensino público, gra-
tuito, de qualidade".

A presidenta da Apeoesp diz
que o projeto do ensino domiciliar
vai na contramão do que estabele-
ceu o Plano Nacional de Educação,
que é o acesso e permanência de
todas as crianças e adolescentes na
escola, de forma presencial. "Per-
mitir ensino domiciliar implica em
abandonar de vez alguns dos pila-
res básicos da educação, entre eles
a igualdade de acesso de todos os
brasileiros ao mesmo padrão de
qualidade educacional, a socializa-
ção de crianças e adolescentes no
ambiente escolar e a valorização
dos professores", enfatiza.

Empreender no século 19
José Renato Nalini

Uma das palavras de
ordem contemporâneas é
empreendedorismo. Só
que empreender não é
novidade para o Brasil.
Talvez o paradigma do
empreendedor tupiniquim te-
nha sido Irineu Evangelista de
Souza, o Visconde de Mauá.

Ele fez grandes obras, dentre
as quais a Estrada de Ferro Santos
a Jundiaí. Fez o serviço de ilumi-
nação da capital do império, o ser-
viço da navegação no Amazonas, o
telégrafo submarino e, sem esmo-
recer, enquanto realizava tudo isso,
ainda cuidava do que chamava
"trabalhos menores". Quais eram?

Antecipou-se ao urbanismo do
Rio e construiu o Canal do Man-
gue. Modernizou a empresa de bon-
des do Jardim Botânico. Perdeu di-
nheiro com Cochrane, no caminho
de ferro da Tijuca. Associou-se à Com-
panhia Fluminense de Transportes. Foi
sócio dirigente da Lux Stearica. Pla-
nejou o abastecimento de água da
capital do Império. Auxiliou a Com-
panhia de cortumes e estimulou a
dos diques flutuantes. Tudo isso,
só na capital: o Rio de Janeiro.

Fora da capital, explorou ouro
no Maranhão, empenhou-se na
solução do problema do braço es-
cravo, antes dos estadistas. Fun-
dou colônias agrícolas de trabalha-
dores livres, portugueses e chine-
ses, nas terras concedidas no Ama-
zonas e no Pará e em suas fazen-
das no Rio de Janeiro, dentre as
quais a fazenda Atalaia, em Ma-
caé. Dedicou-se a programar a ques-
tão do carvão de pedra nacio-
nal. Estudou pecuária e deu-lhe

amplo incremento em seus
campos gaúchos, uruguaios
e argentinos, através da
Companhia Pastoril.

Por isso, dele afirmou
Tristão de Athayde: "O pre-
cursor admirável, essa figu-
ra realmente única em nos-

sa história - o Visconde de Mauá,
desde a maioridade até a Repúbli-
ca, acompanhando a realeza impe-
rial com a sua realeza econômica,
na ascensão e na decadência, pres-

sentiu e tentou resolver todos ou
quase todos os grandes problemas
econômicos brasileiros, os proble-
mas essenciais do período moder-
no de nossa história, desde os inte-
resses do Rio Grande, que repre-
sentou na Câmara, até a navega-
ção do Amazonas. Foi um quadro
assombroso de unificação nacional
na cabeça de um só homem, o Ca-
xias da unidade econômica".

É um vulto histórico a ser re-
descoberto, para servir de estímu-
lo a jovens patrícios que desanimam
diante do primeiro empecilho.
Mauá, o empreendedor, verdadei-
ro herói nacional.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da
Uninove, presidente da
Academia Paulista de Le-
tras (APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Mauá, oMauá, oMauá, oMauá, oMauá, o
empreendedorempreendedorempreendedorempreendedorempreendedor,,,,,
verdadeiroverdadeiroverdadeiroverdadeiroverdadeiro
herói  nacional .herói  nacional .herói  nacional .herói  nacional .herói  nacional .
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Data tem programação especial até dia 10
Coordenadoria de Meio Ambiente e outros órgãos administrativos de São Pedro promovem atividades culturais e educativas para comemorar data alusiva ao tema

CASAS E APARTAMENTOS

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

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

APT. CENTRO CALDAS NOVAS /GO:  1 quar-
to, (2º  opcional),  w c social, sala com saca-
da, cozinha, área de serviço, 1 vaga, eleva-
dor. R$ 130.000,00. (L.)

APT. PRAIA GRANDE BOQUEIRÃO:  1 quarto,
banheiro, sala com sacada, cozinha, área servi-
ço, 1 vaga, elevador. 500 metros da praia, próxi-
mo ao centro comercial. R$ 190.000,00 (L)

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente casa
térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. social, sala
para 2 ambientes, escritório, varanda, cozi-
nha planejada, área de serviço, quarto e ba-
nheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 desco-
bertas, área gourmet, aquecimento solar, óti-
mo 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 gran-
de. R$ 300.000,00 (K.S).

CASA VISTA PARA LAGO: Térreo:  Sala de jan-
tar, sala de tv e sala para lanchar ambas com
magnifica vista, lavabo, cozinha, área de ser-
viço e abrigo. Inferior: 3 dorm. (1 suíte), w.c.
social, varandas, piscina, churrasqueira e
quintal. R$ 590.000,00 (R.S.)

CASA SEMI NOVA:  3 dormitórios (1 suíte),
w.c. social, sala para 2 ambientes com sa-
cada, cozinha americana, área de serviço,
salão com pia, fogão á lenha e churrasquei-
ra,  banhei ro,  p isc ina,  garagem (2) .  R$
565.00,00 (B.B)

SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos
com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condiciona-
do, mezanino, varandas com vista panorâ-
mica; Térreo: 3 amplas salas com ar condi-
cionado e varanda, lavabo, cozinha gd. com
armários, copa, garagem (4+ 3), edícula ,
churrasquei ra,  p isc ina e quinta l .  R$
780.000,00 (L/V).

CASA TÉRREA JD. PORANGABA: 3 dorm.
(1 suite), w.c. social, lavabo, sala para 2
ambientes, cozinha, área de serviço, abri-
go, amplo quintal com quarto, banheiro e
salão+ quiosque. R$ 550.00,00 (M.B.)

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local, 3
frentes - R$ 2.300.000,00 (B)
Terreno Jd. California  -   274 m2 - R$
120.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes: R$
400.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) - R$
210.000,00 (W.R)
Terreno Comercial: 445 m2 - R$ 170.000,00
(JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
550.000,00 (J.S)
Terrenos  Comerc ia l :  288 m2 -  R$
130.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba:  317 m2, murado.
R$ 175.000,00 (M.C.P)
Terreno Comercial: 450m2, declive. R$
180.000,00 (A.M)
Área Comercia l :  1.156 m2, p lana.  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. soci-
al, lavabo, sala de estar com lareira, sala
de jantar, cozinha com armários, varandas
em L, piscina, quiosque com churrasquei-
ra, play ground, campo de futebol, canil,
horta,  casa para caseiro e quarto de ferra-
mentas. R$ 795.000,00 (V.)

CHACARA PRIMAVERA: Excelente chácara,
gramada + paisagismo, ótima casa com 7
dorm., suítes, salas, varandas, área gour-
met, abrigos, dep. emp., horta, pomar pro-
duzindo, pérgola, etc. R$ 920.000,00.

CHÁCARA ÁGUAS CLARAS:   5.000 m2, toda
gramada, casa em tijolos à vista com 3 dormi-
tórios, 2 banheiros, sala de TV com lareira,
sala de jantar, cozinha, dispensa, área de ser-
viço, 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.

Foram tantas as propostas que
a Prefeitura de São Pedro, por meio
da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente, precisou estender as comemo-
rações ao Dia Mundial do Meio
Ambiente - 5 de junho -  para duas
semanas. Palestras, teatro, exibição
de filmes, oficinas com temáticas
ambientais, caminhada educativa,
inauguração e consultas públicas
integram a programação com a
participação e apoio das Secretari-
as de Educação, Turismo, Coorde-
nadoria de Esportes, Coordenado-
ria de Cultura, Saaesp, Corredor
Caipira, Fundação Florestal, Com-
dema (Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente), Corpo de
Bombeiros, Mostra Ecofalante,
Cine Teatro São Pedro e dos
profissionais referências na área
da gestão ambiental, o engenheiro
agrônomo e ex-coordenador do
Programa Estadual "Município
Verde Azul", José Walter e o jor-
nalista Carlos Nascimento.

A programação começou com
a inauguração do CEA (Centro
de Educação Ambiental) no sá-
bado, dia 28 de maio.O evento
aconteceu na sede do CEA, no Par-
que Ecológico Ernesto Baltieri.

Na segunda-feira, dia 30, o
destaque da programação foi o iní-
cio do plantio de 120 árvores nati-
vas nos canteiros centrais das im-
portantes avenidas da cidade como

José Emigidio; avenida da Sauda-
de, José Delicio, Batista Golinelli e
Bandeirantes.

No dia 31 acontece uma reu-
nião especial do Comdema, na Sede do
Centro de Educação Ambiental. A apre-
sentação do Programa Político Pe-
dagógico do CEA e outras pautas
relacionadas ao tema serão abor-
dadas com o oferecimento de um
café da tarde aos participantes.

SEMENTES - Já no dia 2 de
junho, a atividade será realizada
na Casa dos Velhinhos de São Pe-
dro: uma oficina de bombas de se-
mentes, técnica ancestral que pro-
move o cultivo de plantas pelo ar-
remesso de bolas compostas por
argila, substrato vegetal e semen-
te. "A iniciativa consiste em botar-
mos a mão na massa a fim de pro-
mover a conscientização ambien-
tal. Além de ser divertido, é tam-
bém uma tática simples para au-
mentar as zonas verdes na nossa
cidade e uma estratégia de exercí-
cio aos moradores do lar", conta o
coordenador de Meio Ambiente,
Rogério Bosqueiro.

Na sexta-feira, dia 3 de junho,
será realizada uma Mesa Redonda
com o tema "Protetores da Serra
de São Pedro". O evento acontece-
rá no Anfiteatro da Secretaria de
Turismo, às 18h30, com a partici-
pação do jornalista Carlos Nascimen-
to, precursor da iniciativa "Amo a Ser-

ra"; do Corredor Caipira, do Corpo de
Bombeiros e da Fundação Flores-
tal.  O debate sobre a importância
da preservação da serra e suas ca-
racterísticas geológicas e biológicas
será o destaque deste evento gra-
tuito e aberto ao público.

As inscrições devem ser feitas
pelo link: https://docs.google.com/
forms/d/e 1FAIpQLScUz8chqUkb
I N O v l b h v Z X M 8 Z
ZGI8n8uwDMS9qiPhfuGQ9MoqA/
viewform

No sábado, dia 4, acontece, em
parceria com a Coordenadoria de
Cultura, a Oficina de Pintura Bo-
tânica durante o dia no Parque
Ecológico Ernesto Baltieri, com a
participação da artesã Mônica Sa-
les Ribeiro da Silva.

 O objetivo da oficina que acon-
tece das 8h às 12h e das 13h às 17h
é apresentar e demonstrar a técni-
ca de Estamparia Botânica sobre
tecido. As vagas são limitadas e as
inscrições devem ser feitas pelo link

https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLScUz8chqUkbI
NOvlbhvZ XM 8ZZGI8n8uwDMS
9qiPhfuG Q9MoqA/viewform

Para encerrar a primeira se-
mana de programação, acontece no
dia 5 a Caminhada Educativa pela
Serra de São Pedro. A ação, reali-
zada em parceria com a Coordena-
doria de Esportes, vai promover a
dispersão das bombas de sementes

Plantio de mudas nativas começou nesta segunda-feira em várias avenidas

Matheus Gasparim

produzidas na Casa dos Velhinhos.
A saída está programada para as
7h30, na Balança do pé da serra e
a chegada será no Parque Marcelo
Golinelli, com café da manhã.

A programação prevê ainda
teatro infantil no dia 6 de junho,
apresentação do Plano Emergenci-

al de Restauração Ecológica de São
Pedro pelo Corredor Caipira, no dia
7 de junho, na Câmara Municipal
de São Pedro; sessões de cinema
com temática ambiental nos dias
7, 8 e 9 de junho para alunos da
rede municipal; no dia 9 aberto ao
público e no dia 10 para alunos do

ensino médio; oficina e plantio de
aglofloresta e workshop sobre prin-
cípios de poda de árvores, ambos
no dia 10 de junho.

Todos os detalhes da progra-
mação podem ser acompanhados
nas redes sociais da Coordenado-
ria de Meio Ambiente.

CCCCCINEMAINEMAINEMAINEMAINEMA

Cine Teatro São Pedro reabre no dia 7 de junho

Daniella Oliveira

Após um longo período de
portas fechadas e sem progra-
mação por conta da pandemia
da Covid-19, os diretores do
Cine Teatro Shopping São Pedro
anunciaram o  re torno  das
a t i v i d a d e s .  N o s  p r ó x i m o s
dias 7, 8, 9 e 10 de junho, por
meio da parceria com a Coor-
denadoria do Meio Ambien-
te, na programação da Sema-
na do Meio Ambiente, have-
rá exibição de filmes com a

Mostra EcoFalante de
Cinema. Já no dia 16 de
junho, será  o f ic ia l -
mente retomada as
exibições de f i lmes
do Circuito Nacional
de Cinema. Em breve
serão divulgadas as
p r o g r a m a ç õ e s .
Contatos: (19) 3481-
6355 ou 3481.5767.
S i t e :  w w w . c i n e t e
atrosaopedro.com.br

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Charqueada oferece programas educativos
para acolhimento socioemocional dos alunos

A Prefeitura de Charqueada
contratou o Programa MenteIno-
vadora, da Mind Lab, empresa de
tecnologias educacionais, para alu-
nos de educação infantil ao ensino
fundamental da rede municipal. O
principal objetivo é desenvolver nos
estudantes as habilidades socioe-
mocionais, por meio de jogos e abor-
dagens lúdicas no ensino. Quatro
escolas da rede receberão o conteú-
do, que beneficiará cerca de 400
alunos. Os professores também fa-
rão um treinamento para aplica-
rem as metodologias.

O programa já está sendo de-
senvolvido e será muito importan-
te para os alunos, que, devido ao
isolamento social, tiveram e continu-
am tendo inúmeros problemas como
ansiedade e crises de stress, que afe-
tam, inclusive, o relacionamento
interpessoal. Os jogos de raciocínio
e as situações que a metodologia
propõe ajudam no desenvolvimen-
to cognitivo e socioemocional e ser-
virá como um importante apoio à
saúde mental e equilíbrio emocio-
nal dos estudantes.

Para Rafaela Buzzo Dias Bor-
toli, Secretária Municipal de Edu-
cação, o programa será fundamen-
tal para a integração e desenvolvi-
mento dos alunos, já consideran-
do a normalização da pandemia e
flexibilização. "O isolamento social
foi muito duro para nossas crian-
ças e seus familiares e o longo perí-
odo longe das escolas causou um
impacto muito grande nos proces-
sos de aprendizagens, mas estamos
confiantes de que, com novas tec-
nologias e o respaldo do novo pro-
grama, estaremos mais próximos
da normalidade na Educação e da
recuperação de perdas", comentou.
O contrato envolve ainda a distri-

buição de diferentes kits com ma-
teriais pedagógicos para a escola, o
professor e o aluno. Todos alinha-
dos à metodologia e que somarão
ao treinamento recebido pelos pro-
fessores. O Programa MenteInova-
dora utiliza jogos de raciocínio em
aulas dinâmicas com a mediação
de professores capacitados e tem
resultados comprovados no desen-
volvimento cognitivo e socioemoci-
onal de alunos do ensino infantil
ao pré-vestibular. Os jogos estimu-
lam os alunos a experimentar em
um contexto controlado situações
da vida real, contribuindo para
conferir significado ao aprendiza-
do e exercitando habilidades como
a empatia, resiliência, capacidade
analítica, equilíbrio emocional e o
trabalho em equipe. A metodologia
é utilizada em mais de 20 países,
tais como: Austrália, China, Espa-
nha, Estados Unidos, Itália, Japão
e Reino Unido e já atendeu milhões
de alunos, garantida e apoiada por
importantes instituições nacionais
e internacionais, como o Instituto
Inade e a Universidade Yale.

SOBRE A MIND LAB -
Mind Lab é uma empresa brasileira e
líder mundial em pesquisa e desenvol-
vimento de tecnologias educacionais
inovadoras para o aprimoramento de
habilidades e competências cognitivas,
sociais, emocionais e éticas. Com a pro-
posta de trabalhar o desenvolvimento
humano para uma vida mais har-
mônica e feliz, as metodologias e apli-
cações da marca ampliam os potenci-
ais de aprendizagem de crianças,
adolescentes e adultos ao redor
do mundo, com a utilização de
jogos de raciocínio que provocam a
vivência de situações do cotidiano.

É parceira de mais de mil ins-
tituições de ensino do setor público
e privado no Brasil e conta com cer-
ca de 200 mil professores certifica-
dos para aplicação de suas meto-
dologias, em 18 estados. Com
resultados comprovados em
mais de 21 países ao longo de
mais de 20 anos, a metodologia
Mind Lab atende milhões de alu-
nos, sendo reconhecida e apoiada
por importantes instituições naci-
onais e internacionais.
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Ambulância é o 27º veículo da
frota municipal desde 2021

A frota municipal de São Pe-
dro ganhou 27 veículos ou maqui-
nários desde o início de 2021. O
mais recente reforço para este im-
portante patrimônio do município
foi uma ambulância entregue pela
Secretaria Estadual de Saúde já
equipada e pronta para uso.  As
aquisições viabilizadas por convê-
nios ou adquiridas com recursos
do município representam inves-
timento de R$ 7,4 milhões.

"O reforço na frota foi tratado
com prioridade para garantir a re-
novação e modernização destes
equipamentos que garantem me-
lhorias para o serviço público pres-
tado. Muitos deles foram compra-
dos com recursos próprios e com
base nas ações planejadas para a
retomada no período pós pande-
mia. As aquisições são também um
indicativo importante da boa saú-
de financeira da administração",
aponta o prefeito Thiago Silva.

A Saúde recebeu neste perío-
do quatro veículos: duas Renault
Master usadas como ambulância,
um Gol destinado ao transporte
ambulatorial e outra Renault Mas-

Ambulância, um dos 27 veículos ou maquinários desde o início de 2021

ter também utilizada para trans-
porte ambulatorial de passageiros.
Para a Educação foram três veículos:
um ônibus escolar, uma van para
transporte de alunos e um furgão
para transporte de materiais.

A Guarda Civil Municipal con-
ta agora com mais duas viaturas,
uma delas voltada à ação na Zona
Rural do município. A coleta de lixo,
serviço sob a tutela da Coordena-
doria de Meio Ambiente, ganhou

mais um caminhão. Outro veículo
para este setor foi mais um cami-
nhão-pipa. Um Fiat Strada foi des-
tinado à Secretaria de Turismo e
um Kwid ao Procon.

A Secretaria de Obras foi o
destino de 14 veículos e maquiná-
rios:  quatro caminhões-caçamba,
uma Renault Duster, uma Savei-
ro, duas retroescavadeiras, três
pás-carregadeiras, um trator, um
subsolador e uma grade aradora.

Divu lgação

Divu lgação
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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

O que é Meio Ambiente?

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Prefeito Thiago Silva
faz visita a obras
Escolas, Cras, Cemitério e UBS São Dimas passam por manutenção e
reforma; "Planejamos de modo a não prejudicar as aulas", afirma o prefeito

Olá caro leitor, no pró-
ximo domingo, dia 5 de ju-
nho, é comemorado o Dia
Mundial do Meio Ambiente,
data criada em 1972 na Con-
ferência de Estocolmo, que
neste ano comemora 50
anos. Este dia é reservado
para reflexões, ações e de-
bates sobre os cuidados
com o meio ambiente e as
perspectivas futuras dos
nossos ecossistemas e
toda a vida na Terra.

Aproveitando essa im-
portante data, gostaria
de convidá-lo a refletir.
Como você define meio
ambiente? Essa é uma
pergunta comum, principal-
mente para quem trabalha na
área. Já adianto que não existe
resposta certa, a definição
de meio ambiente pode ser
simples como "o conjunto
de ambientes onde se de-
senvolve a vida na Terra",
ou mais elaborada como a
que vou apresentar aqui. A
definição de meio ambiente
pode ser dividida em 3 fren-
tes, Meio Físico, Meio Bió-
tico e Meio Antrópico.

O meio físico engloba
elementos inanimados,
que dão suporte à vida na
terra de acordo com a
Resolução CONAMA nº.
001/86. São eles: o subso-
lo, as águas, o ar e o cli-
ma, destacando os recur-
sos minerais, a topogra-
fia, os tipos e aptidões do
solo, os corpos d'água, o
regime hidrológico,  as
correntes marinhas,  as
correntes atmosféricas.
Todos estes elementos são
fundamentais para ga-
rantir condições adequa-
das à vida, sendo específi-
cos de acordo com a locali-
zação geográfica no globo
terrestre.

O meio biótico repre-
senta a vida propriamen-
te dita. Flora e fauna ocu-
pam o meio físico de acor-
do com suas característi-
cas.  O Brasi l  possui  a
maior diversidade do
mundo,  com mais de
116.000 espécies animais
entre mamíferos, aves, inse-
tos, anfíbios e répteis; e mais
de 46.000 espécies vege-
tais entre árvores, arbus-
tos e ervas.

E, por fim, o meio antró-
pico, que abrange a intera-
ção do homem com o meio
físico e o meio biótico. Este

último meio envolve desde a
forma de ocupação dos seres
humanos na Terra até a eco-
nomia, os hábitos e a cultura
de uma comunidade.

Depois de definidos es-
tes conceitos não podemos
esquecer que o meio ambi-
ente não é estático, que to-
das as ações influenciam
nestes meios com menor ou
maior grau.

Tomemos como exemplo
um rio. Existe muita coisa
acontecendo neste ambiente,
a água que corre nele já foi
chuva, já ficou retida nas fo-
lhas de uma árvore, já foi
para o subsolo e aflorou em
uma nascente. O rio necessi-
ta de vegetação em sua late-
ral para segurar o solo, reter
e armazenar água, barrar
poluentes e produzir chuva.
Ao mesmo tempo, a vegeta-
ção está promovendo habitat
e dando frutos para a fauna,
que é essencial para contro-
lar pragas e disseminar se-
mentes que garantirão a sus-
tentabilidade deste ecossiste-
ma. Não podemos esquecer
que o rio também proporcio-
na momentos de lazer e influ-
encia muito na economia e
cultura de um lugar.

Agora que entendemos a
complexidade do meio ambi-
ente que abrange desde os ci-
clos biogeoquímicos da água,
do carbono, as interações en-
tre fauna e flora e a influên-
cia do homem no ambiente,
precisamos refletir como es-
tamos interagindo com ele.

É de suma importância
avaliar nossos hábitos como
padrão de consumo, de pro-
dução, descarte dos resíduos,
nosso deslocamento e até
mesmo nossa alimentação.
Não podemos esquecer que
toda a atividade realizada
gera impactos positivos ou
negativos. Convido você a ob-
servar os diferentes meios
que apresentamos nessas
linhas, desde o relevo, o
clima até as aves e árvo-
res  de onde você mora,
procure conhecer as tradi-
ções de sua família e refle-
tir sobre os impactos de
seus hábitos, tente também
elaborar a sua definição de
meio ambiente.

Paula Gonçalvez da
Fonseca e Souza é co-
laboradora técnica da
Coordenadoria de
Meio Ambiente

Duas escolas municipais
de educação básica de São Pe-
dro atualmente passam por
manutenção estrutural ,  as
Emebs Professor Benedito Mo-
desto de Paula e Guido Dante.
O prefeito Thiago Silva visitou
os locais para verificar o anda-
mento das obras.

A escola Benedito Modesto
de Paula, situada no bairro Cás-
sio Paschoal Padovani, passa
por adaptações como reforma
do piso e pintura. Essa é a úni-
ca escola da cidade que atende
em três turnos, manhã, tarde e
noite, alunos do ensino funda-
mental 1 e 2, do EJA (Escola
para Jovens e Adultos) e também
do polo da Univesp (Universidade
Virtual do Estado de São Paulo). O
término das obras está previsto
para o segundo semestre deste ano.
Enquanto isso, os estudantes
utilizam outras unidades de
ensino do município.

"Planejamos as obras de
modo a não prejudicar o anda-
mento das aulas dos 170 alu-
nos. Assim que os trabalhos fi-
nalizarem, teremos uma escola
renovada para os estudantes,
para que se sintam cada vez melhores
no ambiente educacional", comentou
o prefeito Thiago Silva.

Localizada no bairro São
Thomé, a escola Guido Dante
recebe serviços de manutenção
para adequação dos espaços, revi-
talização e pintura. E em breve a

Cemitério da Saudade é um dos locais que passa por obras de manutenção

intenção da prefeitura é ampliar a
unidade. "Estamos projetando a
ampliação de quatro salas para
melhor atender os alunos", afir-
mou o chefe do Executivo.

MAIS - Além das escolas,
outros espaços públicos do
município estão em manuten-
ção e reforma. O Cras (Cen-
tro de Referência da Assis-
tência Social) São Dimas pas-

sa por mudanças no prédio,
com nova pintura e outros
procedimentos estruturais. O
Cemitério da Saudade também já
está em manutenção. Para este
ambiente estão previstos pintura
geral, alteamento dos muros, implan-
tação de pontaletes de segurança,
para evitar furtos e invasão,
e reparação dos banheiros.  A
UBS (Unidade Básica de Saúde)

São Dimas, a que mais recebe
pacientes de São Pedro, passa-
rá por reforma geral em breve,
incluindo ampliação do núme-
ro de salas, manutenção elétri-
ca e hidráulica e pintura. "Como
será uma grande reforma, va-
mos indicar aos pacientes o aten-
dimento médico em outras unida-
des, sem prejuízo nenhum a eles",
disse o prefeito.

Divulgação
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Secretaria continua vacinação
contra a gripe e o sarampo

Sem a necessidade de agen-
damento, as equipes da Saúde
de São Pedro seguem com o ca-
lendário de vacinação contra
gripe (Influenza) e sarampo.
Além da Umis, o atendimento é
feito de segunda a sexta-feira
nas unidades de saúde dos bair-
ros Dorothea, Alpes das Águas,
Bela São Pedro e São Francisco.

Para vacina contra o saram-
po, o público alvo neste momento
são crianças com idade acima de
seis meses e menores de cinco anos,
idosos com mais de 60 anos e pro-
fissionais da área da saúde.

No caso das doses contra a
Influenza, além de idosos com
mais de 60 anos e trabalhado-
res da saúde, a lista de priori-
dades inclui crianças de seis
meses a menores de 5 anos; ges-
tantes e puérperas; professores;
pessoas com comorbidades e
com deficiência permanente;
caminhoneiros e trabalhadores
de transporte coletivo rodoviá-
rio de passageiros urbano e de
longo curso; forças de seguran-
ça e salvamento e Forças Arma-
das; trabalhadores portuários;
funcionários do sistema prisio-
nal; adolescentes e jovens de 12
a 21 anos de idade sob medidas
socioeducativas; e população
privada de liberdade.

Vale ressaltar que a vacina
Influenza trivalente utilizada pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) é

produzida pelo Instituto Butantan.
A formulação é constantemente
atualizada para que a dose seja efeti-
va na proteção contra as novas ce-
pas do vírus. A vacina será eficaz con-
tra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

CRIANÇAS - No caso das cri-
anças de seis meses a menores de 5
anos que já receberam ao menos
uma dose da vacina Influenza ao
longo da vida em anos anteriores,
deve se considerar o esquema vaci-

nal com a apenas uma dose em
2022. Já para as crianças que se-
rão vacinadas pela primeira vez, a
orientação é agendar a segunda
dose da vacina contra gripe para
30 dias após a primeira dose.

Para vacina contra o sarampo, o público alvo neste momento são crianças com
idade acima de seis meses e menores de cinco anos

Daniella Oliveira
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Oficina gratuita de tintura botânica
será realizada no sábado, dia 4

Uma oficina de t intura
botânica será realizada no
sábado, dia 4, em parceria
das Coordenadorias de Cul-
tura e Meio Ambiente como
parte da programação prepa-
rada para celebrar a Semana
do Meio Ambiente.

A vivência será realizada no
Parque Ecológico Ernesto Balti-
eri, das 8h às 18h, com interva-
lo para almoço. A artesã e artis-
ta Monia Sales promove uma
ação consciente de utilização de
folhas e técnicas naturais para
tingir e formar figuras em teci-
dos, obtendo uma peça única
com produtos orgânicos.

"As próprias folhas do espa-

ço serão usadas para obter o re-
sultado final. Além de ser uma
vivência fantástica, os partici-
pantes podem utilizar a técnica
como geração de renda", desta-
ca o coordenador de Cultura
Ivan Teixeira. As vagas são li-
mitadas e as inscrições devem
ser feitas pelo link https://
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScUz8chqUkbINOvlbhvZXM
8ZZGI8n8uwDMS9qiPhfuGQ9MoqA/
viewform

Toda a programação da
Semana do Meio Ambiente,
que segue até o dia 10 de ju-
nho, pode ser conferida nas
redes sociais da Coordenado-
ria de Meio Ambiente.
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------
VENDO
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza bar-
ros, av.Antônio albino ribeiro, 2
quartos, sala, cozinha, 1 wc,
garagem para 3 carros e salão
comercial sendo 120 m2 de
construção.  Valor: 300 mil re-
ais, aceito financiamento e per-
muta com terreno em Piracica-
ba. Contato: 19 996090194.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Casa com imóvel em Piracica-
ba ou Santos: 3 dorm, 2 suítes,
sala dupla, cozinha balcão,
180m² de const, bairro nobre.
Tr (19) 9.8762-1337 vr 520 mil.

VENDO
Parati 98 completa AR DIRE-
ÇÃO e vidro e trava elétrica. Mo-
tor novo. 1000 motor AT. Fone
(19) 9.9867-9421.
------------------------------------------
VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, revi-
sado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP

                 Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

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

LUCAS  ROBERTO  LOPES  MANFRINATO  SILVESTRE,  estado  civil
solteiro, profissão  frentista,  nascido  em  São  Pedro,  SP, no dia dezoito
de  julho  de  mil novecentos e noventa e cinco (18/07/1995), residente   e
domiciliado  na  Rua  Paulo  Pallu  Primo,  185,  Horto Florestal,  São  Pedro,
SP, filho de FRANCISCO MANFRINATO SILVESTRE e de BERNADETE LO-
PES DE SOUZA. THALIA  MARIA  VIANA,  estado  civil  solteira, profissão
operadora de caixa,  nascida  em  São  Pedro, SP, no dia três de março de
dois  mil  (03/03/2000),  residente  e  domiciliada na Rua Paulo Pallu Primo,
185,  Horto  Florestal,  São  Pedro, SP, filha de GERALMINO VIANA DA
SILVA e de JOVINA MARIA REINALDO.

JOSÉ  SOBRINHO  RODRIGUES  JÚNIOR,  estado  civil  solteiro, profissão
balconista  de  açougue, nascido em Balsas, MA, no dia cinco de setembro
de mil novecentos e oitenta e nove (05/09/1989), residente e domiciliado
na  Rua  Luiz  Antonio Barboza Neto, 175, Residencial São Pedro, São
Pedro, SP, filho de JOSÉ SOBRINHO RODRIGUES e de MARIA APARECIDA
DA COSTA SOUSA. LILIANE  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada,
profissão doméstica, nascida  em  São  Bernardo  do Campo (1º Subdistrito), SP,
no dia oito de março de mil novecentos e oitenta  e  dois  (08/03/1982),  residente
e  domiciliada na Rua Luiz Antonio  Barboza  Neto,  175,  Residencial  São
Pedro, São Pedro,  SP,  filha  de ALCIDES DE JESUS DOS SANTOS e de
MARIA NAIR DOS SANTOS.

RONALDO  LUIS  NUNES,  estado  civil divorciado, profissão analista de
sistemas,  nascido  em  São Paulo (34º Subdistrito - Cerqueira César), SP,
no dia vinte e três de  março de mil novecentos e setenta e sete (23/03/
1977), residente   domiciliado  na  Alameda  dos  Rosedás,  394,  Jardim
Botânico II, São Pedro,  SP,  filho  de JOSÉ NUNES e de APARECIDA
FERREIRA NUNES. PRISCILA  ALVES  SOARES  DA  SILVA, estado
civil divorciada, profissão jornalista,  nascida  em  São Paulo (39º
Subdistrito - Vila Madalena), SP, no dia vinte e sete de março  de  mil
novecentos  e setenta e nove (27/03/1979), residente e domiciliada
na  Alameda  dos  Rosedás,  394,  Jardim Botânico II, São Pedro, SP,
filha  de  PAULO  EDSON SOARES DA SILVA e de VALDECILA ALVES
SOARES DA SILVA.

NATÃ  MORENO  CELI,  estado  civil  solteiro,  profissão  serralheiro,
nascido em Catanduva, SP, no dia oito de março de dois mil e dois  (08/03/
2002),  residente  e  domiciliado na Rua Antonio Cosenza, 143,  Jardim
Itália, São Pedro, SP, filho de ADILSON CELI e de EVANICE DA SILVA
MORENO CELI. NICOLLY  CRISTINA  TENORIO  SILVA,  estado  civil  soltei-
ra, profissão estudante,  nascida  em  Mauá, SP, no dia vinte e oito de maio
de dois mil e quatro (28/05/2004), residente e domiciliada na Rua Antonio
Cosenza,  143,  Jardim Itália, São Pedro, SP, filha de JOSE TENORIO SILVA
JUNIOR e de DANIELA CRISTINA DE SOUZA SILVA.

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

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

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados, con-
serto, compra, vende e troca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais, usa-
dos, compra, vende, troca e loca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------
VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com banque-
ta, ótimo estado. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha Som
(19) 3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO
Tv 40" perfeito estado não é
smart R$ 600,00. Tv box R$
120,00 Tratar (11) 9.9970-8144.

CCCCCONAEONAEONAEONAEONAE

Conferência discute
os rumos da Educação

A Secretaria Municipal de
Educação reuniu profissionais da
educação, autoridades e represen-
tantes da sociedade civil para a eta-
pa municipal da 4ª Conferência
Nacional de Educação (CONAE). O
evento realizado nos dias 31 de
maio e 1º de junho teve como obje-
tivo discutir os rumos da educa-
ção sob o tema "Inclusão, Equida-
de e Qualidade: Compromisso com
o futuro da educação brasileira".

O presidente do Conselho
Municipal de Educação e secretá-
rio do Fórum de Educação de São
José do Rio Pardo, Milton Herre-
ra, abordou os três pilares da te-
mática "Inclusão, Equidade e
Qualidade"no primeiro dia do even-
to, que teve participação do prefei-
to Thiago Silva, dos secretários
municipais Samanta Bontorim
(Educação) e Claudinei Arruda
(Governo) , do presidente da Câ-
mara, Du Sorocaba, dos presiden-
tes dos Conselhos Municipais e re-
presentantes da sociedade civil.

Na Conferência também fo-
ram eleitas duas delegadas para
participar das próximas etapas do

Conae: a coordenadora pedagógi-
ca do Ensino Fundamental II, Fer-
nanda Golineli e a professora Ana
Paula Marconi, que representarão
São Pedro na Conferência Estadu-
al.

A plenária final, no segundo
dia do evento, discutiu eixos e sub-
eixos do documento da Conae,
"Avaliação das diretrizes e metas
da educação", "Uma escola para o
futuro: tecnologia e conectividade
a serviço da educação" e "Criação
do Sistema Nacional de Educação
(SNE): avaliação da legislação ine-
rente e do modelo de construção".

Para a supervisora de ensino
Maria Aparecida Fracasse de Bar-
ros, a conferência é um evento im-
portante para o futuro da educa-
ção. "É um momento de reflexão
sobre os caminhos futuros da edu-
cação e a oportunidade de mani-
festarmos sobre a educação geral
do Brasil", comentou.  A Conae ain-
da tem mais duas etapas: estadu-
al, ainda sem data definida e naci-
onal, marcada para acontecer em
Brasília nos dias 23, 24 e 25 de no-
vembro.

Objetivo é discutir os rumos da educação

Lucas Almeida
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FALECIMENTOS FALECIMENTOS
SRA. DALVA THEREZINHA
BRESSAN PINHEIRO Fale-
ceu dia 27/05/2022, na cidade
de Brotas, contava 81 anos,
filha dos finados Sr. Jacob
Bressan e da Sra. Idalina Pi-
nheiro Bressan, era viúva do Sr.
Decio Geraldo de Souza Pi-
nheiro; deixa os filhos: Sandro
Bressan Pinheiro, casado com
a Sra. Lucia Elaine Vaz e Ro-
drigo Bressan Pinheiro, casa-
do com a Sra. Patricia da Sil-
va Paiva. Deixa irmã, sobri-
nhos, netos, demais famili-
ares e amigos.  Sepultamen-
to dia 28/05/2022 às 09h00
do Velório do Cemitério Mu-
nicipal de Brotas, para a refe-
rida necrópole. (Abil Grupo Uni-
das Funerais).

SR. JOÃO MARQUES SMA-
NIOTTO Faleceu dia 28/05/
2022, na cidade de Piracica-
ba, contava 63 anos, filho dos
finados Sr. Fiorindo Antonio
Smaniotto e da Sra. Laida Oli-
veira Smaniotto; deixa os fi-
lhos: Marcos Paulo Smaniot-
to, casado com a Sra. Silvia
Maria Petrochelle Smaniotto;
Daniele Smaniotto, casada
com o Sr. Felipe e Fernando
Moura. Deixa irmãos, sobri-
nhos, netos, demais familiares
e amigos. Sepultamento dia
28/05/2022 às 16h30 do Ve-
lório Memorial de São Pe-
dro, sala 01, para o Cemité-
rio da Saudade na cidade de
São Pedro. (Abil Grupo Uni-
das Funerais).

 SRA. THEREZINHA RIBEIRO
faleceu dia 28/05/2022, na ci-
dade de Piracicaba, contava
82 anos, filha dos finados Sr.
Carlos Ribeiro e da Sra. Maria
Ribeiro; era viúva do Sr. Pedro
Jordão; deixa os filhos: Maria
Regina Ribeiro de Oliveira Sil-
va, casada com o Sr. Elias Oli-
veira Silva; Maria Isabel Ribei-
ro, casada com o Sr. Geraldo
Ferreira Lima Filho; Pedro Pau-
lo Ribeiro. Deixa netos, bisne-
tos demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 29/05/2022, às
11h00 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal de São Pedro, para referi-
da necrópole. (Abil Grupo Unidas
Funerais).

SR. DENIVALDO GONÇAL-
VES DE SOUZA  faleceu dia
31/05/2022, na cidade de Pi-
racicaba, contava 60 anos, fi-
lho dos finados Sr. Adão Gon-
çalves de Souza e da Sra. Osvil-
da Pereira de Aguiar, era casado
com a Sra. Aparecida Sueli de
Souza; deixa os filhos: Priscila
Fabiane de Souza Leonessa,
casada com o Sr. Rodrigo Leo-
nessa; Jaqueline Mirian de Sou-
za, casada com o Sr. Rogerio
Pinto; Vanessa Evelin de Souza,
casada com o Sr. Jose Wellig-
ton e David Haley Ferreira de
Souza. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sepulta-
mento dia 01/06/2022 às 14h00
da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SR.WALDEMAR PEREIRA
faleceu no dia 28/05 na ci-
dade de São Pedro aos 82
anos de idade Era casado
com a Sra.Alice Mendes
Pereira.Era filho dos finados
Sr.Izael Pereira e da Sra.Maria
de Almeida Pereira.  Deixa os
filhos: Aparecido Fernando,
Antonia Regina e Alexandre,
deixa netos e demais paren-
tes. Sua Cerimônia de Crema-
ção deu se dia 28/05 ás 17:00
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cre-
matório Unidas –Bom Jesus
na cidade de Piracicaba.
(GRUPO BOM JESUS FU-
NERAIS)

SR.JOSÉ PEREIRA DA SIL-
VA faleceu no dia 28/05  na
cidade de São Pedro aos 75
anos de idade Era filho dos fina-
dos Sr.Francisco Pereira da Silva
da Sra.Glória Umbelina de Jesus
Silva.  Deixa os filhos: Rosemei-
re Cristina ,Reginaldo ,Robson
Hernandes ,Rogerio Aparecido e
Rodrigo (falecido). Deixa netos e
demais parentes. O seu sepul-
tamento deu se dia 28/05 ás
17:00 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cemi-
tério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo da
família .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SR. PEDRO MANOEL DA SIL-
VA faleceu no dia 29/05 na ci-
dade de São Pedro aos 66
anos de idade. Era casado
com Sra.Maria Irailda dos
Santos Silva. Era filho da fi-
nada Sra. Maria Cicera da
Conceição.Deixa os filhos:
Sidnei, Silas, Silvio. Deixa
netos e demais parente e
amigos.O seu sepultamen-
to deu se 30/05 ás 10:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Je-
sus –sala1 seguindo para
o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado
em jazigo da família. Está
sala possui serviço de ve-
lór io on-l ine consulte os

familiares. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.JOSÉ APARECIDO DOS
SANTOS faleceu no dia 29/05
na cidade de São Pedro aos
71 anos de idade e era filho
dos finados Sr.Joaquim Hercu-
lano dos Santos e da
Sra.Quiteri Francisca. Deixa
sobrinhos e demais parentes.O
seu sepultamento deu se dia
30/05 ás 15:30 h no Cemitério
Municipal de São Pedro onde
foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS)

SRA.APARECIDA MARI-
NHA DE OLIVEIRA faleceu
no dia 29/05 na cidade de
São Pedro aos 67 anos de
idade.Era casada com o
Sr.Nilson Ferreira GomesE-
ra filha dos finados Sr.José
antonio de Oliveira e da
Sra.Antonia Leodora Guima-
rães Deixa a filha:Joice e
demais parentes.O seu se-
pultamento deu se dia 30/05
ás 14:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Munici-
pal de São Pedro seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR.REGINO CELESTINO DE
CASTRO faleceu no dia 30/05
na cidade de São Pedro aos
101 anos de idade e era casa-
do com a  Sra.Gabriela Macha-
do de Castro .era filho dos fi-
nados Sr.Belarmino Joaquim
de Castro e da Sra.Regina
Augusta Adriana.Deixa os
filhos:Wilson , Nilson ,Regina
e Roseli .Deixa netos ,bisne-
tos e demais parentes.O seu
sepultamento deu se dia 30/
05 ás 10:30 h saindo  a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 2 seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.JOSÉ CARLOS BRA-
GAIA faleceu no dia 31/05 na
cidade de São Pedro aos 70
anos de idade Era filho do

Sr.José Carlos Bragaia e da
Sra.Cecilia Madalena Mar-
ques Bragaia. Deixa os filhos:
Luis Henrique e Wesley, dei-
xa demais parentes. O seu se-
pultamento deu se dia 31/05
ás 16:30 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Ce-
mitério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SR. ANTONIO CRUZATO faleceu
no dia 31/05 na cidade de Piraci-
caba, aos 64 anos de idade e era
casado com a Sra. Marina Azzini
Rizzi Cruzato. Era filho dos fina-
dos Sr. Luiz Cruzato e da Sra.
Ana Montebeler Cruzato. Deixa
os filhos: Tais Rizzi Cruzato
casada com Neldir Antonio da
Silva Filho; João Henrique Ri-
zzi Cruzato casado com Lua-
na de Paula. Deixa também 01
neta e demais parentes.O seu cor-
po foi transladado para a cidade
de Charqueada e o seu sepul-
tamento deu se dia 31/05 ás
15:00 h Cemitério Municipal

daquela localidade onde foi inu-
mado em jazigo da família .(GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JUVENTINO DE SOUZA
BELEMEL faleceu no dia 01/06
na cidade de Piracicaba aos 69
anos de idade e era casado com
a Sra. Aparecida Maciel dos San-
tos Belemel. Era filho dos fina-
dos Sr. Altino Ferreira Belemel e
da Sra. Donalita de Souza Bele-
mel,. Deixa os filhos: Jovanildo
Maciel dos Santos; Beatriz dos
Santos Belemel; Marinalda dos
Santos Belemel; Marinalva dos San-
tos Belemel; Lucimar dos Santos
Belemel; Julia dos Santos Bele-
mel; Sandra dos Santos Belemel;
Rosineia dos Santos Belemel;
Luciana dos Santos Belemel
Rocha. Deixa ainda netos e de-
mais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
Charqueada e o seu sepultamen-
to deu se dia 02/06 ás 16:00 h
saindo a urna mortuária do Veló-
rio Municipal seguindo para o Ce-
mitério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo da
família .(GRUPO BOM JESUS
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Professores: reajuste salarial
de 33,24% e fim do confisco
Assembleia acontecerá na Praça da República, em São Paulo, a partir das 16 horas, e reunirá professores de todas as regiões do Estado
A Apeoesp (Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial de Ensino
do Estado de São Paulo) promove,
nesta sexta (03), nova assembleia
dos professores da rede estadual
de ensino para reforçar a luta por
reajuste salarial de 33,24% e pelo
fim do confisco  de aposentados e
pensionistas, com paralisação da
categoria. A assembleia acontecerá
na Praça da República, em São
Paulo, a partir das 16 horas, e reu-
nirá professores de todas as regi-
ões do Estado. Na pauta da assem-
bleia também estão a defesa da car-
reira do magistério, contra os pro-
gramas excludentes do governo
estadual, como a farsa do novo
ensino médio, o Programa de En-

sino Integral que exclui jovens das
escolas e a escola cívico-militar.
Para a presidenta licenciada Apeo-
esp, a deputada estadual Professo-
ra Bebel (PT), é preciso engrossar o
movimento dos professores, para
assegurar o reajuste salarial de
33,24%, que equipara os salários no
magistério paulista ao Piso Nacio-
nal da categoria. Na assembleia, os
professores também definirão es-
tratégias para pedir a revogação da
Resolução 26/2022, que trata do
acesso ao conhecimento para todos
os estudantes, a manutenção dos
protocolos sanitários nas escolas,
uma vez que a pandemia do covid
não acabou e está aumentando os
casos da doença entre professores,

funcionários da educação e alunos,
assim como pelo direito de alimen-
tação nas escolas a estudantes e
profissionais da educação; pelo fim
dos programas excludentes; pela
reposição, pagamento e retirada
das faltas de greves e paralisações.
A deputada Bebel enfatiza que é
preciso engrossar o movimento dos
professores para que se possa, ain-
da, barrar a implementação da far-
sa do subsídio e o desmonte da
nossa carreira. "A Apeoesp está em
campanha para que os professores
não optem pelo subsídio, de forma a
impedir que ele se concretize e para que
possamos, em um novo governo, lu-
tar pelo resgate da nossa carreira e
seu aperfeiçoamento", diz.

A deputada estadual Professora Bebel, licenciada da Apeoesp, que estará participando
da assembleia dos professores, em São Paulo

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Prefeito assina convênio para capacitação de professores
O prefeito Rodrigo Arruda

(DEM) assinou convênio nesta ter-
ça-feira (31) que garante a realiza-
ção de cursos de capacitação para
os professores da rede municipal
de ensino de Charqueada.

A capacitação será oferecida
pelo SESI e não haverá nenhum

custo para o município. Charquea-
da será inserido na grade do pro-
grama de educação pós-pandemia
"Recompondo Saberes", criado
para reforçar as medidas adotadas
para diminuir os impactos da pan-
demia na educação. O principal foco
do curso são as disciplinas de Lín-

gua Portuguesa e Matemática.
"Sabemos que a pandemia trouxe
diversos problemas, entre eles a
defasagem escolar. É nosso dever
recuperar este período e oferecer
ferramentas que ajudem nesta re-
tomada", disse o chefe do Executi-
vo charqueadense.
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Prefeito Thiago Silva  anuncia
construção na inauguração do
Centro de Educação Ambiental
O anúncio pelo prefeito Thiago Silva ganhou aplausos dos participantes
no evento realizado na manhã de sábado (28), no Parque Ernesto Baltieri

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Nutrição e Dietética
a prática da saúde

Você sabia que estar saudá-
vel não é só "não estar doente"?
Pois é, o conceito de saúde vai
além do que imaginamos, ele en-
volve muitos pilares de nossa
vida. Alimentação é um deles.
Para se manter saudável através
da alimentação e poder garantir seus
benefícios, o equilíbrio é a peça chave.
Além do ajuste na composição da
dieta, sua combinação com a prá-
tica de exercícios físicos regula-
res e ao equilíbrio social e mental
contempla passos importantes
para a manutenção da saúde.

A não prioridade no cuida-
do com a alimentação pode levar
à imunidade reduzida, aumento
da suscetibilidade à doenças, de-
senvolvimento físico e mental pre-
judicados e redução da produti-
vidade. Por estes e vários outros
motivos, é importante estudar e
conhecer detalhes sobre alimen-
tação. Esta possibilidade existe
aqui em nossa cidade, através do
curso técnico em nutrição.

O Técnico em Nutrição e Di-
etética (TND) é um profissional
de nível técnico que divide com o
nutricionista a responsabilidade
de promover, manter e recuperar
a saúde humana através de ati-
vidades relacionadas à alimenta-
ção e à nutrição. Assim, ele cuida
da saúde, planeja, administra e
coordena os processos de produ-
ção de alimentos, bem como pro-
gramas de alimentação e nutri-
ção. A profissão é regulamentada e
fiscalizada pelo Conselho Regional de

Nutricionistas (CRN), que garan-
te as boas práticas da atividade e a legali-
dade do exercício profissional.

São Técnicos em Nutrição e
Dietética os egressos dos cursos
técnicos que estejam adequados
aos Referenciais Curriculares Na-
cionais da Educação Profissional
de Nível Técnico, aprovados pelo
Ministério da Educação e de acor-
do com o Conselho Federal de Nu-
tricionistas (CFN) a Resolução de
nº227/1999, complementada pela
Resolução nº 312/2003, o exercí-
cio da profissão de Técnico em
Nutrição e Dietética, profissio-
nal da área de saúde, será per-
mitido exclusivamente aos ins-
critos nos Conselhos Regionais
de Nutricionistas, cabendo a
estes órgãos exercerem a ori-
entação, disciplina e fiscaliza-
ção do exercício profissional.

Durante o curso, o estudante
acompanhará disciplinas práticas
e teóricas para um entendimento
mais amplo da ciência. Fazem par-
te, as disciplinas "diagnóstico da
alimentação humana", "planeja-
mento alimentar", "técnica dieté-
tica", entre outros que consideram
temas sobre microbiologia e higie-
ne dos alimentos, bem como aque-
les que demonstram a importân-
cia do profissional nas demais áre-
as de atuação, por exemplo, atra-
vés e conceitos e conteúdos sobre
educação alimentar e nutricional.

Giovana de Barros Sacco
e Luciana Tocci Belpiede

O prefeito Thiago Silva anun-
ciou na manhã deste sábado, na
inauguração do Centro de Educa-
ção Ambiental, a construção do vi-
veiro de mudas municipal. O anún-
cio ganhou aplausos dos partici-
pantes no evento realizado na ma-
nhã deste sábado, 28, no Parque
Ernesto Baltieri.

"O cuidado com o Meio Ambi-
ente deve ser responsabilidade de
todos e nosso governo tem um
olhar diferente para esta questão
tão importante. Vamos valorizar
cada espaço público nos quatro can-
tos da cidade", disse o prefeito, que
relembrou ações importantes como
o tratamento de 100% do esgoto
coletado em São Pedro e elogiou a
equipe do Meio Ambiente.

Também foi inaugurado no
evento o Fontanário Luiz Borba. O
presidente da Câmara, Du Soroca-
ba, que junto com o vereador Bran-
co deu nome ao local, relembrou
histórias do local que hoje abriga o
parque. "É um local que traz recor-
dações de infância e hoje foi trans-
formado pelo poder público em um
lindo parque". As filhas de Borba
participaram da solenidade.

O coordenador de Meio Am-
biente falou da emoção de partici-
par da inauguração. "Este Centro
de Educação Ambiental tem a par-
ticipação e dedicação de muitos
e agradeço a todos por tornar
esse projeto realidade", disse.

A inauguração foi acompa-
nhada pela vice-prefeita de Torri-
nha, Rose Vasselo; pela diretora de
Agricultura e Meio Ambiente de
Torrinha, Beatriz Sabio; pelos ve-
readores Elias Candeias, Adriano
Vitor, Cleuza Barros, além do pre-
sidente da Câmara Du Sorocaba;
secretários e coordenadores muni-
cipais e os professores do Departa-
mento de Entomologia da Esalq
(Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz), Pedro Yamamo-

to e do Departamento de Ciência
Humanas, Vânia Massanbini.

Alunas da Emeb (Escola Mu-
nicipal de Educação Básica) Joa-
quim Norberto de Toledo fizeram
a declamação da poesia "Leilão de
Jardim", de Cecília Meireles. A
inauguração deu início ás ativida-
des da Semana do Meio Ambiente,
realizada pela Prefeitura de São
Pedro, com vários parceiros.

Outra novidade do parque
é a presença da cachorra 'gigan-
te' Guta, que vai passar uma
temporada no local.

EXPERIÊNCIAS - Com
jardim sensorial, pomar, horta,
entre outros espaços, o Centro
de Educação Ambiental de São
Pedro está dividido em quatro
estações temáticas, que formam
um trajeto para percorrer e

aprender. São elas: Cidades
Sustentáveis, Solos, Saneamen-
to e Florestas. Todas foram pla-
nejadas de forma a se integrar
na aprendizagem, em conformi-
dade com as diretivas do Pro-
grama Município Verde Azul,
que mede a gestão ambiental
municipal, e atendendo às de-
mandas da Base Nacional Co-
mum Curricular. Cada estação
foi projetada com seus próprios
instrumentos e metodologias,
bem como painéis explicativos.

Na estação Cidades Sustentá-
veis é possível ter contato, por exem-
plo, com elementos de uma casa
sustentável, como sistema de cap-
tação de água da chuva, placar so-
lar, bicicletário e torneiras com tem-
porizadores. Na sequência, na es-
tação Solos, há horta orgânica,

composteira comunitária e amos-
tra de diferentes tipos de solo (ar-
giloso, arenoso, cimentado e com
cobertura vegetal). Depois, na es-
tação Saneamento estão lixeiras de
coleta seletiva e varal de resíduos,
para que os visitantes percebam
quanto tempo o resíduo leva para
se decompor na natureza. E para
finalizar, a estação Florestas abran-
ge viveiro de mudas, jardim de abe-
lhas e mural com cartas informa-
tivas sobre animais nativos.

VISITAS - As visitas ao CEA
podem ser guiadas gratuitamen-
te, para estudantes e público em
geral, mediante agendamento.
E há a opção, ainda, de utilizar
o audioguia, gravação que pode
ser acionada por celular, per-
mitindo que o visitante percor-
ra os espaços individualmente.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Saúde apresenta investimentos do primeiro quadrimestre do ano
Na última quinta-feira (26) foi

realizada a audiência pública do 1º
quadrimestre referente aos investimen-
tos e aplicações na área da saúde de
Charqueada. O vice-prefeito e secretá-
rio da Pasta, Jonas Lanjoni Del Pino
Júnior, demonstrou a aplicação dos
recursos da saúde que somam
18,47% das receitas tributárias e
transferências constitucionais ar-
recadadas no período, ou seja, aci-
ma do percentual constitucional
mínimo a ser aplicado de 15%.

Foram detalhados os recebi-
mentos de verbas de convênios es-
taduais e federais, inclusive apre-
sentada a oferta e produção da
Farmácia Municipal, que contabi-
lizou a entrega de 750.396 itens
entre medicamentos, fraldas e lei-
te. No setor de fisioterapia foram
1.338 atendimentos, enquanto os
exames diversos somaram 570; as
consultas de especialidades totali-
zaram 1.887, e outras 82 cirurgias
foram feitas no período. No trans-
porte, foram 5.803 pacientes aten-
didos em 957 viagens.

Nos postos de saúde munici-
pal, os números também são ex-
pressivos nesse quadrimestre:

atendimentos e procedimentos no Pos-
to do Alvorada somaram 12.481; 35.561
no Posto Central; 8.447 no Posto Pa-
raisolândia; 6.821 no Posto Recreio
e 9.358 no posto Santa Luzia.

"Tudo isso é o resultado do
trabalho que vem sendo desempe-
nhado por toda a equipe municipal
da saúde", destacou Jonas. Na
mesma data também foi realizada
audiência pública do 1º quadrimestre
de 2022 da avaliação das Metas Fis-
cais, apresentada pela assistente de
Finanças, Gestão Orçamentária e
Planejamento, Gisele Marissa.

Na ocasião foram demonstra-
dos o cumprimento das aplicações
com saúde, ensino, despesas com pes-
soal, dívida consolidada e restos a pa-
gar resultado primário e nominal, o
que comprova de forma clara e precisa
o cumprimento dos princípios da ges-
tão fiscal responsável, prevista na
Lei de Responsabilidade Fiscal e a
consequente manutenção da esta-
bilização fiscal do município.

Os dados apresentados ex-
põem com clareza o esforço do atu-
al governo em seguir a disciplina
fiscal e a devida importância da
gestão dos recursos públicos.

Números foram apresentando em audiência pública

Divulgação

Prefeito Thiago Silva anunciou o Viveiro Municipal, sábado, durante inauguração do
Centro de Educação Ambiental
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Contabilizados 750 casos de covid no
Estado e 40 em escolas de Piracicaba
De acordo com levantamento estadual da entidade, 409 dos casos envolvem professores, 43 funcionários e 214 estudantes, enquanto que 84 casos são indeterminados

Levantamento realizado pela
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino no
Estado de São Paulo) revela 750
casos de covid em 108 escolas da
rede estadual de ensino. Desse to-
tal, 40 foram contabilizados em seis
escolas, envolvendo professores,
funcionários e alunos. O levanta-
mento começou a ser feito pela
Apeoesp no último dia 11 de maio.

De acordo com o levantamen-
to estadual da entidade, 409 dos
casos envolvem professores, 43
funcionários e 214 estudantes, en-
quanto que 84 casos são indeter-

minados (não discriminados entre
professores, funcionários e alunos).

Em Piracicaba, na EE. Augus-
to Saes foram registrados dois ca-
sos envolvendo professores e um
professora; na EE Carolina Men-
des Thame, quatro professores; na
EE Escola Estadual José Martins
de Toledo, seis professores, um fun-
cionário, oito alunos, duas funcio-
nárias e cinco alunas; na EE Dario
Brasil, dois professores e duas pro-
fessoras; EE Mirandolina de Almei-
da Campos, um professor, cinco
professoras e um funcionários, en-
quanto que EE Pedro Moraes Ca-

valcanti, um professor.  De acordo
com a presidenta licenciada da
Apeoesp, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), o levantamento
mostra que está aumentando os
casos de covid nas escolas diaria-
mente e que é preciso medidas ur-
gentes por parte da Secretaria Es-
tadual da Educação. Diante
desse crescimento nos casos de
Covid-19 ainda na casa dos mi-
lhares todo dia no Brasil, a de-
putada Bebel diz que as escolas
continuam sendo afetadas e é
preciso manter a prevenção, in-
clusive com o uso de máscara.

Da tribuna da Assembleia Legislativa, nesta semana, a deputada Bebel cobrou
medidas para garantir os protocolos sanitários nas escolas
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Zambello Gelateria faz
promoção no Dia dos Namorados

Para comemorar o Dia dos
Namorados, no dia 12 de junho, a
Zambello Gelateria preparou uma
promoção especial para os casais.
Exclusivamente no domingo (12),
na compra de um gelato tamanho
G, o namorado ou na namorada
ganha um holandês voador.

Vale ressaltar que gelato é um
tipo de sorvete artesanal italiano, feito
com produtos naturais, sem conser-
vantes e menor teor de açúcar e gor-
duras. O holandês voador é feito com
um delicioso e quentinho waffle, acom-
panhado de uma bola de gelato.

Com horário especial de Inver-
no - de segunda a domingo, das
11h às 19h - a Zambello Gelateria
atende na Avenida Presidente Ge-
túlio Vargas, 794, bairro Santa
Cruz. A formas de pagamento são
em dinheiro, cartão de débito, car-
tão de crédito ou Pix. Para conhe-
cer o cardápio e acompanhar as
novidades, basta seguir o Insta-
gram/@zambellogelateria

Promoção do dia 12 de junho: na compra de um gelato
tamanho G, a namorada (o) ganha um holandês voador

FFFFFOGOOGOOGOOGOOGO     EMEMEMEMEM     MAMAMAMAMATTTTTAAAAA

Treinamento contra incêndios em
mata é realizado em Charqueada

Diversos setores do poder pú-
blico e privado de Charqueada par-
ticiparam de treinamento ministra-
do pelo 16º Grupamento dos Bom-
beiros com foco no controle de in-
cêndios. O curso foi comandado
pelo sargento Ricardo Migatta.

Participaram das ações práti-
cas e teóricas membros da Defesa
Civil (coordenador Valdir Cândi-
do e agente Joaquim Felipette),
da empresa Raízen (Paulo Del
Nero), da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), representantes do

setor de Trânsito
e também da Pre-
feitura de Char-
queada. Durante o
curso, foram apre-
sentados novos
equipamentos, téc-
nicas de extinção
de incêndios e si-
mulações de cam-
po. O curso Fogo
em Mata faz parte
do Plano de Ajuda
Mútua (PAM).
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Prefeitura de Águas de São Pedro abre novo Refis
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A Prefeitura de Águas de
São  Pedro  abr iu  um novo
Programa de  Recuperação
Fiscal (Refis) na estância. Ins-
tituído pela Lei Complementar
154/22, o Refis visa receber cré-

ditos devidos ao município
com facilidades de pagamen-
to para o cidadão.

Podem ingressar no Re-
fis todos aqueles que têm al-
guma pendência financeira

com a prefeitura e que tais
dívidas tenham sido geradas
até 31 de dezembro de 2021.
O prazo inicial de vigência do
programa de Refis é de 90
dias, podendo ser prorroga-

do. Para aqueles  que aderi-
r e m ,  h a v e r á  d e s c o n t o  d e
até  100% de  juros  e  multa ,
podendo ainda o débito ser
p a r c e l a d o  e m  a t é  2 0 0  v e -
zes, respeitando o valor mí-

nimo de R$ 50 por parcela.
Servidores públicos podem
o p t a r  p o r  d e s c o n t o  e m  f o -
l h a  o u  d é b i t o  e m  c o n t a
corrente.

Também é aceito, neste

Refis,  a dação de bens imó-
veis para quitar dívida com o
município. Mais informações
sobre o Refis podem ser obti-
d a s  p e l o  e - m a i l  r e c e i t a
@aguasdesaopedro.sp.gov.br.


