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Covid-19: Saúde começa a
oferecer 4ª dose de vacina
A Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social de São Pedro preparou um cronograma para vacinar pessoas a partir dos 50 anos
Divulgação

Prazo para
regularizar
edificações
vai até julho
Proprietários de edificações que
estão em desacordo com a legislação
municipal têm até o dia 22 de julho
para aproveitar a oportunidade prevista em lei proposta pelo Executivo e
aprovada pela Câmara Municipal para
regularizar a situação junto à Prefeitura de São Pedro. A lei autoriza a regularização de edificações executadas
clandestinasouirregularmente,emdesacordo com o Código de Obras, Código de Postura, Plano Diretor e Código
Sanitário do Estado desde que tenham
sido comprovadamente concluídas até
31 de dezembro de 2021 ou que estejam em fase adiantada de construção,
de forma que a irregularidade constatada não possa ser corrigida sem danos à estrutura. Além disso, o projeto
deedificaçãoearquitetura precisa ter
sido protocolado também até o dia
31 de dezembro de 2021. São atendidos por esta lei construções irregulares, definição dada às obras
com licença expedida, mas executadasemdesacordocomoprojetoaprovado;construçõesclandestinas, aquelas executadas sem prévia autorização do município e construção
parcialmente clandestina, classificação dada às ampliações de construção legalmente autorizada, mas
sem licença do município. O processo de regularização será conduzido pela Secretaria de Obras. O
atendimento para dúvidas técnicas
acontece às terças e quintas-feiras das
8h às 12h e das 13h às 17h.

Matheus Gasparim e Lucas Almeida

TEMÁTICAS NO TEATRO - Apresentação aconteceu na segunda (6), em São Pedro. A3

Para atender à determinação
do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social de São Pedro
preparou um cronograma para
vacinar pessoas a partir dos 50
anos e outros grupos específicos com a quarta dose da vacina contra o Covid-19. No dia 6
de junho foi liberada a 4ª dose
para profissionais da saúde da
rede hospitalar e da urgência e
emergência; a partir do dia 8
de junho, podem receber a imunização pessoas com 55 anos ou
mais; no dia 9, pessoas com 50
anos ou mais e no dia 13 de junho, os demais profissionais de

saúde, que devem apresentar
comprovação. A vacina disponibilizada será o imunizante que houver em estoque, enviado pelo Estado, sem opção de escolha.
LOCAIS - A vacinação contra a Covid-19 acontece na Umis,
das 8h às 16h; na UBS São Dimas,
das 7h às 16h; na UBS Alpes das
Águas, das 7h às 15h30; na UBS
Dorothea, das 8h às 15h30; na
UBS Nova São Pedro às quartasfeiras das 10h às 16h; na UBS Santo Antônio, às sextas-feiras das
8h30 às 15h; na UBS Bela São Pedro, às quintas-feiras das 7h às 11h
e das 12h às 15h e na UBS São Francisco, às terças-feiras das 9h às 15h.
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É preciso defender
a vida e a saúde
Professora Bebel
Hoje, quero falar sobre
um assunto que me preocupa muito e que, no meu entendimento, está sendo negligenciado pelos governantes e,
lamentavelmente, também
por uma parcela considerável da
sociedade: a pandemia de Covid 19.
Eu partilho do desejo de todos
pela volta à normalidade. Como já
foi dito e analisado à exaustão, a
pandemia foi e é um acontecimento traumático da vida da população mundial. O mundo todo ainda
pranteia as mais de seis milhões de
pessoas mortas pela doença e sofre
as graves consequências da pandemia na economia e na vida social. A pandemia causou desemprego, fome, desamparo e não se tem
ainda noção exata de todas as sequelas causadas pela Covid 19.
Quero me deter nesse ponto.
Quando os governos e as pessoas
relaxam em relação aos cuidados
com a prevenção à doença, deixamse levar pela constatação evidente
de que o avanço da vacinação derrubou drasticamente a ocorrência
de óbitos. Em determinado período, derrubou também as taxas de
internações. Acontece que o vírus
sofre mutações e a ocorrência de
casos de infecção voltou a subir desde o início de maio, levando ao crescimento das taxas de internação.
No estado de São Paulo, dados da
Secretaria da Saúde apontam
para um crescimento de 75% nos
casos que requerem internação.
E mais: ao desenvolver a doença, a pessoa tem grandes possibilidades de sofrer suas consequências durante muito tempo.
Diversos estudos, realizados
em todo o mundo sobre as possíveis sequelas da Covid 19, apontam
entre os problemas que podem persistir em pessoas que tiveram a doença: fadiga, dificuldades respiratórias, disfunção cognitivas e outras afecções do sistema nervoso,
alterações inesperadas do ritmo
cardíaco, arritmias, disfunções do
sistema digestivo.
Ou seja, se é verdade que devemos comemorar, e muito, o fato
de que a Covid 19 já não mata mi-

lhares de pessoas diariamente - e precisamos reconhecer e valorizar o trabalho dos servidores da saúde o Sistema Único de Saúde (SUS) pela dedicação e
competência no combate à
pandemia e na vacinação
em massa dos brasileiros - temos
que estar cientes de que essa é uma
doença grave e não uma "gripezinha".
Por isso, é responsabilidade do

Defender a vida
e a saúde vem
sempre em
primeiro lugar
Governo do Estado que os número
de casos de Covid 19 nas escolas
estaduais esteja aumentando rapidamente. Sempre alertamos para a
necessidade de que as escolas sejam consideradas locais de risco
em função da grande concentração diária de pessoas. Em vez
disso, o governo simplesmente
revogou a exigência do uso de
máscaras no interior das escolas e relaxou todas as medidas
de prevenção. O resultado, previsível, se expressa nos números que estão sendo levantados
pela APEOESP, o sindicato dos
professores das redes públicas
de São Paulo: quase 1.100 casos da doença desde 11 de maio,
em apenas 146 escolas estaduais. Se considerarmos que a rede
estadual possui 3.700 unidades
escolares, é evidente que esse número deve ser muito maior.
Por isso, como cidadã, parlamentar, mãe, professora, faço um
apelo a todas e todos para que mantenham o uso das máscaras, continuem utilizando álcool e gel e higienizem as mãos com frequência e
nos ajudem a cobrar do governo a
volta dos protocolos sanitários em
todas as escolas.
Defender a vida e a saúde vem
sempre em primeiro lugar.
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT, presidenta licenciada da Apeoesp

23 de maio
Edson Rontani Júnior
O triste resultado da
manifestação ecoou de forma tímida em Piracicaba.
No dia 23 de maio de 1932,
portanto, há 90 anos, a
mídia local nada informou
sobre o embate armado
ocorrido na praça da República. Talvez não pela distância
de 160 quilômetros entre nossa
cidade e a capital paulista. Talvez porque a informação viesse
de forma mais lenta que nos
dias de hoje. A distância não era
percorrida, à época, nas duras
horas e pouco que levamos atualmente. Já a comunicação à
distância tinha rápida (para a
época) condução com o telégrafo, o qual necessitava de interpretação pelos que conhecessem
o código morse.
Aquele 23 de maio, perpetuado depois como o Dia da Juventude Constitucionalista, foi
o estopim para a Revolução de
1932 que dentro de um mês terá
lembrado seus 90 anos. O cenário à época era de descontentamento com a Constituição em
vigor, datada de 1891, a qual
não delimitava os poderes do
presidente da República que, por
sua vez, governava o país como
queria. Contra este autoritarismo, manifestantes vão às ruas
da capital de São Paulo e, em
certo momento, pretendiam invadir a sede no PPP (Partido
Popular Paulista), simpatizante ao governo Getúlio Vargas.
Membros do partido se municiam de armas e granadas. O resultado a história definiu como
MMDC, sociedade então secreta que eclodiu com a insurreição civil contra o governo federal. MMDC foram perpetuados
nas carteiras escolares do passado e muitos sabiam na ponta
da língua que eram Martins,
Miragaia, Dráusio e Camargo,
mortos no 23 de maio.
Piracicaba possuía o "Jornal
de Piracicaba", "O Momento" e
"Gazeta de Piracicaba", jornais
quase diários. Cada um composto
por parcas quatro páginas. A cidade possuía cerca de 20 mil habitantes que se informavam por estes veículos. A reviravolta na capital paulista sequer saiu na imprensa daqui. O mesmo ocorreu com o
fim da Revolução de 1932, no dia 2
de outubro, quando toda a imprensa paulista se calou diante deste
fato visto que grande maioria de
seus defensores foi deportada para
Portugal. O 23 de maio se tornou
conhecido como a data dos jovens

que clamavam pela liberdade e por direitos garantidos numa constituição.
Foram jovens que partiram às ruas solicitando
esta liberdade que hoje
possuímos, sendo que os
MMDCs tinham 14, 21, 25
e 30 anos. O mais moço
era Dráusio Marcondes
de Sousa (o D do MMDC), 14 anos,
alvejado pelo PPPistas, falecendo
dia 28 de maio. A juventude é tam-

O cenário à
época era de
descontentamento
com a
Constituição
em vigor
vigor,,
datada de 1891
bém lembrada na Revolução de
1932 como o caso do escoteiro Aldo
Chioratto morto em Campinas aos 9
anos depois de alvejado por uma granada lançada de um avião. Já em Piracicaba, o registro de jovens espelha-se em Natal Meira Barros, atingido no pescoço por uma rajada de
metralhadora na cidade de Cruzeiro
aos 17 anos, falecendo dias depois.
O Dia da Juventude Constitucionalista precisa ser lembrado com
carinho o tanto quanto os paulistas olham para o 9 de julho. A Constituinte saiu em 1934, dois anos
depois do embate. Nesta nova carta magna foram implantados direitos que ainda hoje usufruímos
como a dissociação dos poderes
executivo, legislativo e judiciário;
defesa judicial com direito ao "habeas corpus"; ensino gratuito para
adultos inclusive na zona rural e
tantos outros.
A mídia impressa de Piracicaba passou a dar ênfase à causa constitucionalista a partir do 9 de julho, ecoando por aqui os ares paulistas. Um dos exemplos foi uma
edição de 12 de julho de 1932 entoava uma retórica que funcionou
nos três meses da Revolução: "Matto Grosso ao lado de São Paulo.
Enorme affluencia de civis aos
postos de alistamento. Minas,
Rio Grande e Santa Catharina
integrados na arrancada paulista. Innumeras adhesões".
Com o tempo o governo federal
esmagou as forças de oposição.
Foi-se a causa, ficaram as memórias dos jovens do 23 de maio.
Edson Rontani Júnior,
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba

Veículos elétricos para este ano
Aldo Nunes
Os jornais escritos e eletrônicos, que
pude contatar nesta
semana, fazem muita divulgação dos
novos automóveis
dos mais variados tipos que estarão à disposição do
consumidor, neste ano e seguintes. Especialmente motos, bicicletas, utilitários...
parece até que tais veículos
vão substituir o petróleo em
definitivo dentro de pouco
tempo, não mais que o ano de
2030. Cá, comigo, fico a imaginar: tais maquinários, para
funcionamento, dependem de
eletricidade que vão ser armazenadas em baterias e duram
pouco; elas são fabricadas com
produtos eletroquímicos que
dependem de lugar especiais
quando esgotadas para não serem jogados na água nem na
terra; onde serão colocados?
Lembro que os plásticos (originários do petróleo) somente há pouco tempo viemos saber o que eles estão causando na terra, na água e nos
oceanos e, em especial para à
vida neste planeta azul. Será que
até 2030 vamos resolver a
substituição total do petróleo?
Vi, também, que os preços desses veículos - já neste final de ano
de 2020 - custarão muito mais que
uma casa confortável para se morar. Eles estão acima de "quatrocentos mil reais". Isso é um paradoxo. Quem terá condições para
comprar esses veículos? Será que
foi realizada uma pesquisa acreditável das suas vendas? Quem possui esse dinheiro disponível para

tal? Sonhar é bom, mas realizar esse sonho é impossível...
Como tenho até então
tentado passar para os
meus leitores informações
de experiência de vida, as
quais entendo que não sou
eu apenas que as possuo e
sim, todos aqueles da minha idade e que, muito teriam
para contar e divulgar sobre
suas experiências vividas, afim
de proporcionar bases sólidas
para um amanhã de bons dias.
O mundo está passando por
uma fase muito preocupante e
necessária de modificações para
que não sucumba. Acaso você já
pensou que as máquinas foram inventadas por pessoas que há muito foram adquirindo experiências
de vida para facilitar o trabalho,
mantê-la e o nosso planeta também,
sempre buscando meios para viver
com mais dignidade, menos esforço físico e encontrar nossos
propósitos. "A felicidade não
depende de quem você é ou do
que você tem. Ela depende apenas do que você pensa" (Buda).
Para quem acompanha o
noticiário nacional e internacional, sabe muito bem que o momento atual pelo qual passamos
é mundial. Estivemos até então
negligentes com o necessário
cuidado do nosso planeta, extraindo dele o nosso alimento,
as suas riquezas, especialmente
o petróleo. Queremos agora, da
noite para o dia, exigir que a
natureza nos dê amparo. Ela
tem o seu tempo e ele não se
mede com o relógio mecânico e
nem mesmo com o relógio eletrônico - há uma energia natural que a desconhecemos - e sim
pelas leis universais que regem

"T
er fé é assinar
"Ter
uma folha em
branco e deixar
que Deus nela
escreva o que
quiser" (Santo
Agostinho)
nosso sistema solar, que não
estão escritas em livros modernos ou guardadas em memórias de computadores e celulares.
Clara Codd na sua obra clássica do século 20, um dos livros
marcantes da literatura esotérica, "O discipulado na nova era
'As escolas de mistérios', que na
sua contracapa" ela descreve didaticamente em linguagem coloquial que fala direto ao coração, o modo como o cidadão da
nova era, pode sintonizar sua
consciência pessoal com a vibração da energia divina que mantém a humanidade no foco da
evolução para o bem.
Para os meus leitores aos
quais tento passar a energia do
bem, não a movida pelo petróleo - combustão explosiva - que
até o ano de 2030 dizem que
estará extinta, segundo promessas políticas. A ciência científica está sendo modernizada,
mas, ainda, não o suficiente
para o desenvolvimento necessário do saber e da vivência. Na
ciência da vivência ela está sendo desenvolvida sem observar
os requisitos da natureza com
pé no chão, como costumo dizer
nas conversas mais íntimas com
amigos verdadeiros, que sei que
não vão politicar sem a necessária pesquisa e amor ao próxi-

mo. O mundo está de cabeça
para baixo, maluco. Poderíamos
estar vivendo emoções plácidas,
confortantes, mas preferimos o
confronto optando pela decaída na direção do empobrecimento e da desgraça. Quiçá não
cheguemos num equilíbrio optando pelas forças do bem.
Escrevi o presente artigo quando fui informado por amigos jornalistas, lá da minha Piracicaba,
querendo saber se era falsa ou verdadeira a notícia do assassinato
ocorrido aqui em São Pedro, do médico veterinário, na estrada que dá
acesso ao Bairro Santana, que até
então eu não tinha conhecimento e
depois assistindo o jornal regional
da EPTV, tomei conhecimento. Realmente às coisas nesses últimos
dias estão nos deixando ainda mais
preocupados. Elas estão mudando
a nossa querida São Pedro. Por isso,
vamos ficar alerta e esperar que esse
assassinato seja esclarecido e os
responsáveis punidos.
Na semana que entra, vão se
iniciar os festejos juninos, começando por Santo Antônio no dia 13,
São João no dia 24 e São Pedro,
nosso padroeiro no dia 29. A
Lua Cheia tem início às 8h53 do
dia 14 e vai até 0h12 do dia 21,
onde teremos a noite mais longa do ano e início da Lua Minguante. A todos, uma feliz semana e essa bela frase de Santo
Agostinho: "Ter fé é assinar
uma folha em branco e deixar que
Deus nela escreva o que quiser".
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal
de Rendas aposentado do
Governo do Estado de São
Paulo; e-mail: audusconsultoria @gmail. com

O lado bom da desgraça
José Renato Nalini
A guerra da Ucrânia é
um horror. Testemunho da involução humana. Prova inconteste de que a humanidade marcha a ré. Só que ela
obriga os países a pensarem
seriamente na transição energética. Petróleo é combustível fóssil venenoso. Já deveria ter sido abandonado há tempos. Só não foi porque a cupidez é o móvel que faz o
consumismo funcionar. Se a humanidade fosse de fato inteligente,
se preocupasse com as pessoas e
não com o dinheiro, energias limpas já estariam disponíveis há muito tempo.
Uma civilização do automóvel,
erro crasso no Brasil que abandonou a ferrovia e deixou durante
tanto tempo o metrô relegado ao
atraso, precisa se preparar para o
carro elétrico.
O hidrogênio verde é outra alternativa que precisa ser encarada. Ele resulta da eletrólise da
água, que separa hidrogênio do
oxigênio. Quase quatrocentos projetos já haviam iniciado antes da
guerra, para produzir hidrogênio
verde em grande escala. Ele tem
tudo para se converter no combustível mais competitivo.
O Brasil poderia estar mais
adiantado não houvesse sufocado
a pesquisa e alimentado o obscurantismo, o armamentismo, o terraplanismo e outros ismos indicativos da nossa indigência mental.
Dispomos de algumas das melhores Universidades do planeta e con-

tamos com cérebros privilegiados, como o de José
Goldenberg, por exemplo.
Ele poderia ter formado gerações de cientistas e hoje
não estaríamos à procura
de um destino junto às nações civilizadas.
Ainda assim, a falta de energia na Europa é capaz de fornecer
um alento para a combalida economia brasileira. O hidrogênio verde é o combustível do amanhã e o Brasil, se quiser, poderá ser uma fonte produtora viável e promissora.
As empresas é que devem liderar esse processo, pois governo em
regra é incompetente para encarar
crises. Há muitos desafios postos e
eles precisam ser vencidos com estudo e inteligência. Há um enorme
interesse estrangeiro na aquisição
de hidrogênio verde. As energias eólica e solar são consideradas as principais fontes para o processo do hidrogênio verde. Para se valer dessa excelente
oportunidade, é urgente dobrar a capacidade da matriz elétrica brasileira, só com energia limpa.
Em recente entrevista, Luiz
Augusto Barroso, diretor-presidente da Consultoria PSR, especializada em energia, acredita que se
acelerará a substituição do gás natural pelo hidrogênio na União
Europeia. Esta já anunciou a meta
de importar dez milhões de toneladas de hidrogênio até 2030. Com o
preço do petróleo tão elevado, as
tecnologias verdes se tornam mais
competitivas. O negócio do hidrogênio como commodity de exportação ficou bem mais concreto.

O hidrogênio
verde é hoje a
grande aposta
planetária com
vistas a um
porvir neutro em
emissão de gás
carbônico
Além disso, é preciso investir em
pesquisas para aprimorar a eficiência energética. Ainda há muito
desperdício na prática.
O hidrogênio verde é hoje a
grande aposta planetária com
vistas a um porvir neutro em emissão de gás carbônico. O melhor
substituto para o petróleo. Obtido
mediante a eletrólise da água, que
por corrente elétrica separa o hidrogênio do oxigênio. Só que,
para ser considerado verde, a
energia elétrica precisa provir de
fonte totalmente renovável,
como a eólica e a solar.
Além do carro elétrico, as baterias têm de ser barateadas para
serem usadas como objeto de armazenamento de energia eólica e
solar em grande escala. A guerra
da Ucrânia, portanto, embora deva
envergonhar os homens de bem,
vai trazer benefícios para o Brasil,
se ele souber aproveitar a oportunidade. Mas é a sociedade civil e a
empresa, essa instituição vitoriosa,
que poderão atuar de verdade. Não
se espere de governo.
Tudo poderia estar bem adiantado, houvesse política estatal

focada nos verdadeiros interesses
nacionais. Infelizmente, a política
partidária tornou-se um fim em si
mesma, uma busca incessante de
obtenção de mais poder, mais verba e mais tempo nos cargos e nas
sinecuras. Perde-se muito tempo
no Brasil com orçamento secreto,
golpes de populismo eleiçoeiro, fortalecimento de Fundo Eleitoral e
Partidário, deixando de aproveitar
a oportunidade de vender crédito
de carbono, algo que preocupa todo
o mundo civilizado. Como advertem Claudio Sales e Alexandre
Uhlig, presidente e diretor de assuntos socioambientais e de sustentabilidade do Instituto Acende
Brasil, o comércio de carbono precisa ser ampliado para todos os setores econômicos. A agropecuária,
por exemplo, junto com o uso da
terra, emite mais de 70% dos gases
venenosos no Brasil. O setor elétrico só emite 2% do total de CO2.
Esses os assuntos que deveriam
motivar os parlamentares e os agentes do Executivo efetivamente empenhados em salvar o Brasil.
E a desgraça da guerra ampliou a potencialidade brasileira, o que deveria despertar da
letargia aqueles que podem mudar o atual cenário.
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente
da Academia Paulista de
Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

Shows milionários, circo no lugar de pão ao povo
Dirceu Cardoso Gonçalves
O emprego de quantias milionárias de dinheiro público na contratação de artistas para a atração
e agrado do público em ano eleitoral é um disparate e verdadeiro crime contra a população que sofre com
a falta de serviços e recursos básicos de
obrigação dos governos. Nada contra
os cantores e outros artistas que faturam100,200,até800milhõesporuma
única apresentação. Esse é o negócio
deles e, se encontram quem paga,
recebem dentro da mais simplória
lógica de mercado. Certas coisas - bens
ou serviços - custam o que seus titulares ou prestadores encontram alguém
disposto a pagar. Essa prática inflacionou sobremaneira as atividades artísticas e levou importantes
nomes do meio a se sentirem credores de altas somas do dinheiro
do povo, a ponto, com toda desfaçatez, protestar quando o atual
governo fechou as torneiras.
Não obstante os artistas e outros contratados para atividades de
valor não tangível tenham o direito de cobrar o mais que puderem, é
obrigação dos homens (e mulheres) públicos zelar pelas guarda e
adequado emprego do erário. Não
podem dar "circo" ao povo (principalmente com a expectativa de lucro eleitoral), quando esse mesmo
povo precisa de "pão" passando
fome ou privado de saúde, educa-

ção, trabalho, segurança e dos mais
banais serviços como água e esgoto, ruas pavimentadas, alimentação aos carentes e outros. Deputados, senadores e governantes que
facilitam ou fazem vistas grossas e
ouvidos moucos ao emprego de
milhões de dinheiro para a contratação de artistas, esportistas e outras atrações de mobilização popular cometem um verdadeiro crime
e deveriam pagar por isso, não só
com seu patrimônio, mas com a
impedimento da continuidade da
vida pública e até a cessação da liberdade pessoal. Observe-se que, se
o artista fala o nome do candidato
durante o show pode estar violando a legislação eleitoral, que proíbe
a realização de "showmícios". Mas
ainda há outra dúvida mais robusta: como será encarada pela Justiça
Eleitoral a possibilidade do artista contratado com dinheiro público usar suas
redes sociais ou fãs-clubes para alavancar a campanha do candidato
que arrumou o dinheiro para sua
apresentação? Isso seria tolerado
diante dos inúmeros questionamentos que se faz sobre uso de Facebook, WhatsAPP, Telegram e
outros nichos de internet?...
Em vez de proporcionar aos
prefeitos - seus cabos eleitorais de
luxo - as polpudas verbas que lhes
proporciona a contratação de artistas caros, senadores, deputados,
governantes e todos os cidadãos

Certas coisas bens ou serviços
- custam o que
seus titulares
ou prestadores
encontram
alguém
disposto a pagar
que detém postos de relevância e
influência na administração pública deveriam se mobilizar para evitar a existência de mecanismos como a "Emenda PIX" - que proporcionam essa sangria aos cofres
da União, dos Estados e dos próprios municípios. Existem normas
e procedimentos para o emprego do
dinheiro público que quando desobedecidas resultam até na cassação
do mandato do governante e processos judiciais aos que decidiram em desacordo. Mas ainda é pouco diante do
jeitinho brasileiro que encontra meios
de burlar os controles e colocar nas
mãos de aliados o dinheiro que tanto
serve às disparatadas contratações
artísticas quando pode ir direto
para a pauta da corrupção e do enriquecimento ilícito.
Temos visto o Ministério Público diligente em casos como esses
que ultimamente são noticiados. É
uma postura interessante, mas

achamos pouco. Em vez de - como
de diz na zona rural - fechar a porteira depois que o cavalo escapou, é
preciso prevenir a debandada da
tropa. O atual governo, que já impediu artistas (a maioria seus adversários políticos) de continuar recebendo rios de dinheiro, precisa fazer
mais. Criar mecanismos que protejam
o erário dos achaques e impedir que
os temerários do Congresso criem
jabutis que abram as torneiras para
os inadmissíveis vazamentos.
Levantamento do jornal "O
Estado de S. Paulo" revela gastos
de mais de R$ 14,5 milhões com
artistas em cidades de até 50 mil
habitantes. Isso é uma vergonha.
Em vez de show milionários, tal
dinheiro deveria ter sido empregado
em coisas básicas. Os artistas e seus
espetáculos chegam à população pelos
meios de comunicação. E aqueles que
têm cacife para apresentação presencial, devem fazê-las através de bilheteria. Nunca recebendo o dinheiro
que deveria ir para a escola, a creche, o hospital e outros serviços de
primeira necessidade...
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da
ASPOMIL (Associação
de Assist. Social dos Policiais Militares de São
Paulo).
E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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T EMÁTICAS

C HARQUEADA

As apresentações foram realizadas pelo grupo teatral "TrovAmores"

Com dinheiro de leilão,
Prefeitura compra
terreno para novo
distrito industrial

Centro de Educação Ambiental
recebe peças de teatro no dia 6

O Centro de Educação Ambiental (CEA) recebeu peças de teatro com temáticas relacionadas ao
Meio Ambiente. A apresentação
realizada na segunda-feira, 6, teve
como público os alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de
São Pedro. O evento fez parte da
programação da Semana do Meio
ambiente e é uma parceria entre Coordenadoria de Meio Ambiente e
Secretaria de Educação visando a
conscientização ambiental.
Foram apresentadas duas peças, "Caipirologia" e "Alendalenda",
uma em cada período, manhã e
tarde. As apresentações foram realizadas pelo grupo teatral "TrovAmores", que reúne artistas de diferentes segmentos: poesia, dança,
música e teatro. As peças apresentam música, interatividade e didática ao abordarem temas relacionados a questões ambientais e qualidade de vida.
Presente no evento, a coordenadora pedagógica, Karina Leme
Gonçalves comentou a importância da abordagem do teatro e sua
temática. "O teatro é um importante
recurso pedagógico para o desenvolvimento da criança pois desenvolve a comunicação, expressão e o
aperfeiçoamento corporal, especifi-

Matheus Gasparim e Lucas Almeida

Apresentação aconteceu na segunda (6)

camente o teatro apresentado sobre o tema Meio Ambiente desenvolve a consciência e sensibilização em relação aos problemas ambientais já despertando
na criança o pensamento crítico

e sua responsabilidade e atuação
no mundo em que vive".
"Não pode jogar lixo na natureza". "Eu aprendi que tem que respeitar o planeta". Os comentários
das alunas de pré, Rebeca Helena

de Souza e Maya Marquart exemplificam o papel do teatro no processo da educação, com o uso da
leveza e didática as apresentações
conseguiram fazer as crianças captarema seriedade da mensagem.

S AÚDE

Vacinação antirrabica na UBS Dorothea será realizada hoje
A UBS (Unidade Básica de
Saúde) no bairro Dorothea é o
ponto fixo de vacinação antirrábica que a Prefeitura de São
Pedro, por meio da Secretaria
de Saúde e Desenvolvimento
Social, realiza gratuitamente
neste sábado, 11 de junho, das
8h às 14h. As doses da vacina
contra a raiva em cães e gatos

são para animais a partir dos 3
meses e os bichos devem ser levados pelo responsável utilizando guias, coleiras, gaiolas, caixas de transporte ou fronhas.
A vacina antirrábica deve
ser administrada todos os
anos para garantir total proteção contra a doença potencialmente fatal. "A transmis-

são acontece por meio de
mordidas, lambidas ou machucados causados por mamíferos
infectados", explica o veterinário
Matheus de Melo Murbach, responsável pelo Controle de Endemias no município.
PRÓXIMOS - No dia 25
de junho, a vacinação contra a

raiva será realizada em frente à
UBS Bela São Pedro.

No último dia 1º, o prefeito
Rodrigo Arruda (DEM) esteve no
Tabelião de Notas de Piracicaba,
acompanhado pelo procurador-jurídico Dr. Carlos Eduardo Del Pino,
para assinatura da escritura de desapropriação dos terrenos onde
será instalado o novo distrito industrial de Charqueada.
Os terrenos compreendem
uma área total de 506,8 mil
metros quadrados e foram
adquiridos com recursos da
venda dos imóveis da prefeitura para a Koppert, no último leilão municipal.
"Agora a área já está em posse
do município. Nos próximos dias
as máquinas já devem iniciar os
trabalhos de limpeza no local para
que possamos iniciar as obras de
infraestrutura do novo distrito industrial. O local é estratégico, às
margens da rodovia Hermínio Pe-

trin, e isso com certeza será um diferencial para a atração de empresas", disse Arruda.
Toda a área do distrito será
apresentada como forma de
atrativo na Invest SP com o objetivo de atrair empresas e investidores. Um novo programa
de investimentos está sendo elaborado pelo setor de Desenvolvimento Econômico de Charqueada
para alavancar ainda mais a vinda
de empresa para a cidade.
LEILÃO HISTÓRICO - A
Prefeitura de Charqueada arrecadou valor recorde de R$ 4,702 milhões com a venda de três terrenos
arrematados via leilão público. Os lotes foram adquiridos pela Koppert do
Brasil Holding LTDA, que ofereceu os
maiores lances no certame. Vale
ressaltar que a empresa já está inserida na cidade, gerando emprego e renda aos charqueadenses.

SERVIÇO - Vacinação
antirrábica. Sábado, 11/06,
das 8h às 14h, em frente à
UBS Dorothea (rua Moacyr
Ramos,145 -Dorothéa).
Gratuito. Mais informações (19) 3481-9370.

CASAS E APARTAMENTOS
APT. SEMI NOVO: 1 dorm. com armário embutido, copa/cozinha, sala, área de serviço,
garagem e portão eletrônico. R$ 220.000,00
(M.)
APT. CENTRAL TÉRREO: 1 suíte + wc social,
sala, cozinha, área de serviço, pequeno quintal
e estacionamento. R$ 300.000,00 (todo reformado e mobiliado) - V/C.
APT. CENTRO CALDAS NOVAS /GO: 1 quarto, (2º opcional), w c social, sala com sacada, cozinha, área de serviço, 1 vaga, elevador. R$ 130.000,00. (L.)
APT. PRAIA GRANDE BOQUEIRÃO: 1 quarto,
banheiro, sala com sacada, cozinha, área serviço, 1 vaga, elevador. 500 metros da praia, próximo ao centro comercial. R$ 190.000,00 (L)
CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente casa
térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. social, sala
para 2 ambientes, escritório, varanda, cozinha planejada, área de serviço, quarto e banheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 descobertas, área gourmet, aquecimento solar, ótimo acabamento. R$ 830.000,00 (C/F).
CASA JD. PORANGABA: Parte térrea: abrigo,
sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 suíte + 1
quarto, área de serviço, despejo e quintal grande. R$ 300.000,00 (K.S).
CASA VISTA PARA LAGO: Térreo: Sala de jantar, sala de tv e sala para lanchar ambas com
magnifica vista, lavabo, cozinha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3 dorm. (1 suíte), w.c.
social, varandas, piscina, churrasqueira e
quintal. R$ 590.000,00 (R.S.)
CASA SEMI NOVA: 3 dormitórios (1 suíte),
w.c. social, sala para 2 ambientes com sacada, cozinha americana, área de serviço,
salão com pia, fogão á lenha e churrasqueira, banheiro, piscina, garagem (2). R$
565.00,00 (B.B)
SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos
com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condicionado, mezanino, varandas com vista panorâmica; Térreo: 3 amplas salas com ar condicionado e varanda, lavabo, cozinha gd. com
armários, copa, garagem (4+ 3), edícula ,
churrasqueira, piscina e quintal. R$
780.000,00 (L/V).

CASA TÉRREA JD. PORANGABA: 3 dorm.
(1 suite), w.c. social, lavabo, sala para 2
ambientes, cozinha, área de serviço, abrigo, amplo quintal com quarto, banheiro e
salão+ quiosque. R$ 550.00,00 (M.B.)
TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local, 3
frentes - R$ 2.300.000,00 (B)
Terreno Jd. California 274 m2 - R$
120.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes: R$
400.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) - R$
210.000,00 (W.R)
Terreno Comercial: 445 m2 - R$ 170.000,00
(JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
550.000,00 (J.S)
Te r r e n o s
Comercial: 288 m2 - R$
130.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba: 317 m2, murado.
R$ 175.000,00 (M.C.P)
Terreno Comercial: 450m2, declive. R$
180.000,00 (A.M)
Área Comercial: 1.156 m2, plana. R$
760.000,00 (W.M.)
CHÁCARAS PRONTAS
LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte),
todos com armários embutidos, w. c. social, lavabo, sala de estar com lareira, sala
de jantar, cozinha com armários, varandas
em L, piscina, quiosque com churrasqueira, play ground, campo de futebol, canil,
horta, casa para caseiro e quarto de ferramentas. R$ 795.000,00 (V.)
CHACARA PRIMAVERA: Excelente chácara,
gramada + paisagismo, ótima casa com 7
dorm., suítes, salas, varandas, área gourmet, abrigos, dep. emp., horta, pomar produzindo, pérgola, etc. R$ 920.000,00.
CHÁCARA ÁGUAS CLARAS: 5.000 m2, toda
gramada, casa em tijolos à vista com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de TV com lareira,
sala de jantar, cozinha, dispensa, área de serviço, piscina, poço semi artesiano, fundos para
área verde R$ 550.000,00 - (C)
CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana, Lot.
Primavera R$ 200.000,00.
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"A Semana que não acabou" vai a Santa Maria da Serra
"AdireçãoeosprofessoresdaEscola Estadual Ademar Vieira Prisco nos pediram o material para quetrabalhassemo temanasaulasdehistóriaeliteratura"

A exposição "A Semana que
não acabou", que aborda a Semana de Arte Moderna de 1922
e seus desdobramentos e foi organizada pela Coordenadoria de
Cultura, ultrapassou os limites
de São Pedro e foi a Santa Maria da Serra, depois de ficar no
Museu Gustavo Teixeira e percorrer escolas no município. "A
direção e os professores da Es-

cola Estadual Ademar Vieira
Prisco nos pediram o material
para que trabalhassem o tema
nas aulas de história e literatura", conta o coordenador de
Cultura Ivan Teixeira.
A iniciativa de levar a exposição às escolas também é uma estratégia para ampliar o público freqüentador do Museu, familiarizando as pessoas com as exposições. A

exposição "A Semana que não acabou" tem QR Codes que levam os
interessados para sites com informações complementares sobre os
assuntos abordados e conta com
um painel especialmente pensado
para as fotos instagramáveis. Em
São Pedro, a exposição passou pelas escolas "Aroldo Leite", Etec
"Gustavo Teixeira", "José Abílio de
Paula" e "Vicente Luis Grosso".

D ISPUT
A
ISPUTA

Equipes de São Pedro participam
de Copa de Voleibol Adaptado
As equipes de voleibol adaptado de São Pedro participaram
no sábado, 4,da Copa de Voleibol Adaptado Amigos do Esporte. As competições aconteceram
em duas cidades. São Pedro jogou em Bauru nas partidas que
serviram de "esquenta"para os
Jogos da Melhor Idade - JOMI
que serão realizados em Lençóis
Paulista de 11 a 15 de junho.
No placar, vitória para as equipes são-pedrenses do Feminino 50,
que jogou contra Bauru e Feminino 58, que jogou contra Bauru e
Areiópolis. O Masculino 58 perdeu
os jogos contra Bauru e Lençóis e o
Feminino B também ficou atrás
no placar nas disputas contra
Bauru e Areiópolis.
"Os duelos regionais foram
uma mostra do que pode acontecer no JOMI. As equipes esse
ano estão muito equilibradas e
muito fortes, prova disso é que
as equipes de Campinas, Mogi
Guaçu e Salto, participantes da
competição, já estão classificadas para a final estadual do
JOMI. As equipes de São Pedro
vão começar no dia 11 sua caminhada em busca da classificação também e contamos com

a torcida de todos os são-pedrenses", afirma a técnica das
equipes, Janaina Martins.
A Copa dá uma pausa agora
para atender ao calendário de com-

petições da SELJ (Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude). As próximas competições estão marcadas para acontecer em
Limeira, no dia 22 de julho.

V ESTIBULINHO

Exposição passou por várias escolas de São Pedro

R ECAPEAMENTO

Prefeitura de Águas dá ordem de serviço
Etec prorroga inscrição para
e inicia asfaltamento de mais ruas da cidade
Técnico em Nutrição e Dietética

A Etec Gustavo Teixeira, em
São Pedro, prorrogou as inscrições para o Vestibulinho Etec 2º
Semestre de 2022. Para os interessando no curso Técnico em
Nutrição e Dietética (noturno),
a data agora é até as 15h do dia
13 de junho. A taxa de inscrição
é de R$ 39 e o curso é totalmente gratuito.
Para realizar a sua inscrição b a s t a a c e s s a r o s i t e
www.vestibulinhoetec.com.br
e clicar em "Iniciar inscrição". A prova presencial ocorrerá no dia 3 de julho, às
13h30, na própria Etec, que
fica na rua Manoel Estevam
Dias, 351, Jardim Holiday.
Com o curso na área de nutrição e dietética, a pessoa poderá exercer funções em restaurantes industriais e comerciais
(padaria, churrascaria, rotisserie, confeitarias, entre outros),
hotéis, creches, escolas, super-

A Prefeitura de Águas de São
Pedro concluiu mais dois processos licitatórios e já deu início ao
recapeamento e asfaltamento de
ruas da estância. Homens e máquinas já estão trabalhando. Ao
todo serão mais de R$ 500 mil investido na malha asfáltica.
Para a realização das benfeitorias foram realizadas a assinatura de dois convênios com
a Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba LTDA - R$

230,9 mil um projeto, e R$ 276,9
o outro. Deste total, R$ 200 mil
são de emenda do deputado estadual Alex de Madureira e R$
250 mil do deputado Arnaldo
Jardim - a prefeitura entrou
com uma contrapartida de aproximadamente R$ 57 mil.
Serão duas etapas. A primeira vai contemplar as seguintes localidades: recapeamento
da rua Maria Dolores e da avenida Dr. Ângelo Nogueira Vila,

As inscrições para o curso técnico vão até as 15h do dia 13 de junho

mercados, hospitais, clínicas,
Instituições de Longa Permanência (ILP), Unidades Básicas
de Saúde, indústria de alimentos, acompanhando e orientando processos culinários e ativi-

dades que promovem a higiene
e saúde dos alimentos que serão consumidos pela população.
Para mais informações: https:/
/www.vestibulinhoetec.com.br.
Telefone: (19)3481-5132.

Esta publicação custou R$ 354,00 aos cofres públicos

e o asfaltamento da rua J; Já a
etapa 2 consistirá no recapeamento da rua dos Sabiás e a
pavimentação das ruas 71 e 72.
"Mais infraestrutura que chega para Águas de São Pedro. São
intervenções na malha asfáltica
esperadas há algum tempo pelos
moradores. Assumimos este compromisso e, agora, já colhemos
os frutos com o início das
obras", afirmou o prefeito João
Victor Barboza (Cidadania).
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Esta publicação custou R$ 318,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 407,10 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 920,40 aos cofres públicos
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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
Casa com Salão comercial no
bairro Theodoro de Souza barros, av.Antônio albino ribeiro, 2
quartos, sala, cozinha, 1 wc,
garagem para 3 carros e salão
comercial sendo 120 m2 de
construção. Valor: 300 mil reais, aceito financiamento e permuta com terreno em Piracicaba. Contato: 19 996090194.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Casa com imóvel em Piracicaba ou Santos: 3 dorm, 2 suítes,
sala dupla, cozinha balcão,
180m² de const, bairro nobre.
Tr (19) 9.8762-1337 vr 520 mil.

VENDO
Parati 98 completa AR DIREÇÃO e vidro e trava elétrica. Motor novo. 1000 motor AT. Fone
(19) 9.9867-9421.
-----------------------------------------VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, revisado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documentado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabela. Tratar (19) 9.9862-4594.

AGRADECIMENTO
O Instituto do Programa de Auxilio e
Integração Social - PAIS, através do
Serviço e Acolhimento agradece a todos diretamente e indiretamente, que
colaboraram para a realização do nosso evento "Festival de Prémios" a realizar na Casa do Churrasco dia 14 de Junho, as 19 h. Local Av. dos Imigrantes.
Venham participar vai ser um sucesso!!!!!

VENDO
Spin LT 2015 auto. 2ª dono
completo + banco de couro
legitimo Vlr R$ 52 mil. Tratar
(11) 9.9970-8144.

INSTRUMENTOS MUSICAIS
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e troca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
-----------------------------------------APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais, usados, compra, vende,
troca e loca. Ficha Som Usados. F. (19) 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
Bazar Completo. Tratar fone:
(19) 9.9997-5959.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS
SRA.IRENE PEREZ VEIGAS
faleceu no dia 02/06 na cidade
de Piracicaba aos 82 anos de
idade.Era casada com Sr.
Oswaldo Perez Veigas. Era filhos dos finados Sr.Pedro Sajler e da Sra Elisa Sarjler. Deixa os filhos: Silvana Perez
Veigas e Carlos Alberto Perez
Veigas. Deixa netos, bisnetos,
demais parente e amigos. O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia 03/
06 ás 14:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório online consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ANTONIO VERONEZI faleceu no dia 06/06 na cidade de
São Pedro aos 82 anos de
idade.Era casado com
Sra.Waldomira Brichi Veronezi . Era filhos dos finados
Sr.Luiz Archanjo Veronezi e da
Sra Genoveva Bertochi .Deixa filhos: Izabel Cristina Veronezi, Nilton Alexandre Verone-

zi, Clodoaldo Donizete Veronezi Deixa netos, demais parente e amigos .O seu sepultamento deu se dia 07/06ás
15:00 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala1 seguindo para
o Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumado em jazigo da família.
Está sala possui serviço de
velório on-line consulte os
familiares. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.ANTONIO GONÇALVES
faleceu no dia 07/06 na cidade
de São Pedro aos 89 anos de
idade e era casado com a
Sra.Amelicia Paulina Kuhn
Gonçalves .Era filho dos finados Sr.Francisco Gonçalves e
da Sra.Angelina Gatti .Deixa
os filhos :Jair Gonçales casado com Sila Trajano Teixeira
,Jocir Gonçales casado com
Eliana Gonçales ,Moacir Aparecido Gonçales casado com
Nelma Cristina Gonçales, Osmair (falecido) e Valquiria Gonçalves .Deixa netos e demais
parentes.O seu corpos foi
transladado para a cidade de
Charqueada e o seu sepultamento deu se dia 08/06 ás

15:00 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumado em jazigo da família.(RUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
SRA.NELI NUNES DOS SANTOS DE AGUIAR faleceu no
dia 07/06 na cidade de Charqueada aos 56 anos de idade
e era viúva do Sr.Antonio Tobias de Aguiar. Era filha dos

finados Sr.Nazario Nunes
dos
Santos
e
da
S r a . L eonilda Emilio dos
Santos.Deixa os filhos: Andreza Carolina, Sulivan ,Aghata e
Thabata .Deixa demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 08/06 ás
10:00 h no Cemitério Municipal daquela localidade onde
foi inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. CLEUSA CAMPITELI
PESSINATTO - Faleceu dia
02/06/2022, na cidade de Piracicaba, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Jaime Campiteli e da Sra. Filomena Garcia Campileti, era viúva do Sr.
Agenor Tadeu Pessinatto; deixa os filhos: Rafael Aloyse
Packer e Rogerio Aparecido
Packer. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 03/06/2022, às
14h00 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
sala 01, para o Cemitério Mu-

nicipal de Charqueada. (Abil
Grupo Unidas Funerais).
SRA. MARIA APARECIDA
MELLO - Faleceu dia 04/06/
2022, na cidade de Campinas,
contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Mello e
da Sra. Maria Rita da Silva.
Deixa irmãs, sobrinha, demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 05/06/2022 às 0900
do Velório do Cemitério Municipal de São Pedro, para a referida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais).

98166-5783

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.
RENE CLIMACO DE FREITAS JUNIOR, estado civil divorciado, profissão
mecânico de manutenção, nascido em Santo André (1º Subdistrito), SP, no
dia quatorze de julho de mil novecentos e oiten-ta e dois (14/07/1982),
residente e domiciliado na Rua das Margaridas, 16, Residencial Águas do
Campo, São Pedro, SP, filho de RENE CLIMACO DE FREITAS e de RIETE
DE CÁSSIA ROCCA DE FREITAS. DÉBORA ROMILDA MARQUART FEITOZA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo
(28º Subdistrito - Jardim Paulista), SP, no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (06/08/1986), residente e domiciliada na Rua das
Margaridas, 16, Residencial Águas do Campo, São Pedro, SP, filha de
JOSE ROMILDO FEITOZA e de LIGIA REGINA MARQUART.
EDSON TEÓFILO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão funcionário
público, nascido em São Paulo (4º Subdistrito - Nossa Senhora do Ó), SP,
no dia cinco de julho de mil novecentos e sessenta e nove (05/07/1969),
residente e domiciliado na Rua José Emegidio de Arruda Mendes, 418,
Recanto das Águas, São Pedro, SP, filho de ANTONIO TEÓFILO DA SILVA
e de IRACI JOSEFA DA SILVA. CLAUDIA HELENA DE SOUZA, estado
civil divorciada, profissão funcionária pública, nascida em São Pedro, SP,
no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e dois (12/06/1972),
residente e domiciliada na Rua José Emegidio de Arruda Mendes, 418,
Recanto das Águas, São Pedro, SP, filha de HELIO DE SOUZA e de
MARIAALVES BATISTA DE SOUZA.
FERNANDO BENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente
cuidador, nascido em São Pedro, SP, no dia vinte e seis de fevereiro de mil
novecentos e noventa e seis (26/02/1996), residente e domiciliado na Rua
Ernesto Daniel, 126, Residencial São Pedro, São Pedro, SP, filho de JOSÉ
ANTONIO DA SILVA e de GEZUINA PEREIRA BENTO DA SILVA. MARIANI
OLIVEIRA CIPRIANO, estado civil solteira, profissão professora,
nascida em São Pedro, SP, no dia dezoito de janeiro de mil novecentos
e noventa e seis (18/01/1996), residente e domiciliada na Rua Ernesto
Daniel, 126, Residencial São Pedro, São Pedro, SP, filha de ALEXANDRE
CIPRIANO e de ANDRÉIA OLIVEIRA CIPRIANO.
JOEL DA COSTA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão eletricista de
manutenção, nascido em São Pedro, SP, no dia vinte e sete de agosto de
mil novecentos e noventa (27/08/1990), residente e domiciliado na Rua
Batista de Oliveira, 262, Bela São Pedro, São Pedro, SP, filho de JOÃO
LIMA OLIVEIRA e de BERNARDETE DA COSTA OLIVEIRA. MARIANE CRUZATTO, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida em
São Pedro, SP, no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e um
(14/07/1991), residente e domiciliada na Rua Batista de Oliveira, 262, Bela
São Pedro, São Pedro, SP, filha de JOÃO ANTONIO CRUZATTO e de JUDITE
GALANTE CRUZAT-TO.
IGOR HENRIQUE DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão corretor de
imóveis, nascido em Piracicaba, SP, no dia vinte e um de setembro de mil
novecentos e noventa e cinco (21/09/1995), residente e domiciliado no
CRT 246D, s/nº, Sítio Limoeiro, São Pedro, SP, filho de JOSÉ ELIAS DE
CAMPOS e de MARTA QUINELATO DE CAM-POS. ALLINE CRISTINA GOES
MACIEL, estado civil solteira, profissão agente imobiliário, nascida em Limeira, SP, no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e três (11/
01/1993), residente e domiciliada na Rua Fortunato de Dea Filho, 149,
Parque Hippolyto, Limeira, SP, filha de MARCIO TABAJARA GOES
MACIEL e de JOSEFINA CALIXTO DE ARAÚJO MACIEL.
RENAN RONYE DE ALMEIDA LOPES, estado civil solteiro, profissão
analista de compras, nascido em Londrina (1º Serviço), PR, no dia trinta
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (30/11/1992), residente
e domiciliado na Rua Maria Christina Camarinha, 234, Mirante São Pedro,
São Pedro, SP, filho de RONIVAL CAETANO LOPES e de CLEIA DE ALMEIDA. JÉSSICA DOS SANTOS MAGALHÃES, estado civil solteira,
profissão autônoma, nascida em Santo André (1º Subdistrito), SP, no dia
dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e um (16/07/1991),
residente e domiciliada na Rua Ernesto Antonelli, 186, Dorotheia Bena,
São Pedro, SP, filha de EXPEDITO RIBEIRO DE MAGALHÃES e de MARIA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE MA-GALHÃES.
PAULO HENRIQUE PELO DE MELO, estado civil solteiro, profissãoatendente, nascido em Charqueada, SP, no dia quinze de fevereiro de mil
novecentos e noventa e cinco (15/02/1995), residente e domiciliado na
Rua José Emegidio de Arruda Mendes, 1000, Recanto das Águas, São
Pedro, SP, filho de HENRIQUE PELO DE MELO e de AGUEDA REGINA CANOVA DE MELO. AMANDA CAMILA SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão
operadora de caixa, nascida em Santa Maria da Serra, SP, no dia quinze
de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (15/02/1996),
residente e domiciliada na Rua Belmiro Cesar de Oliveira, 77, Jardim
Mariluz III, São Pedro, SP, filha de CARLOS DONIZETE ALBINO DE SIQUEIRA e de MARIA APARECIDA RO-DRIGUES SIQUEIRA.
RENATO DE LIMA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascidoem
Campinas (3º Subdistrito), SP, no dia dezenove de novembro de mil novecentos
e quarenta e sete (19/11/1947), residente e domiciliado na Rua Sebastião de Azevedo
Aguiar, 709, casa 02, Jardim Santa Mônica, São Pedro, SP, filho de SEBASTIÃO DE LIMA
e de MARIA BONFATI DE LIMA. CLERI ELEUTERIO, estado civil divorciada, profissão
operadora de caixa, nascida em São Pedro, SP, no dia vinte e dois de novembro de mil
novecentos e setenta e nove (22/11/1979), residente e domiciliada na Rua Sebastião de
Azevedo Aguiar, 709, casa 02, Jardim Santa Mônica, São Pedro, SP, filha de
MOACYR ELEUTERIO e deANTONIAESPEGO ELEUTERIO.
FABIO HENRIQUE DE TOLEDO, estado civil divorciado, profissão
marceneiro, nascido em Rio Claro, SP, no dia vinte de fevereiro de mil
novecentos e oitenta e cinco (20/02/1985), residente e domiciliado na Rua
Hildebrando Marinho de Paula, 124, Dorotheia, São Pedro, SP, filho de
CLEROLEISO DE TOLEDO e de MARIA DE FATIMA ABREU SANTOS DE
TOLEDO. ROSANGELA CLARA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada,
profissão faxineira, nascida em São Pedro, SP, no dia doze de agosto de
mil novecentos e sessenta e três (12/08/1963), residente e domiciliada
na Rua Hildebrando Marinho de Paula, 124, Dorotheia, São Pedro, SP, filha
de BRAZ CORRONE DE OLIVEIRA e de ANGELINA DE OLIVEIRA CORRONE.
Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel Carreta, nº 704,
Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19) 3481.5310 WhatsApp +55 19 3481-5310
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Caminhadachama atenção para questões ambientais
Aproximadamente 60 pessoas participaram do evento que teve lançamento de 'bombas' de sementes em área atingida pelo fogo em 2021

Para comemorar o Dia do
Meio Ambiente, domingo, 5, aproximadamente 60 pessoas participaram da caminhada promovida pela
Coordenadoria do Meio do Ambiente. Para garantir a segurança dos
participantes, o percurso que aconteceu na serra de São Pedro contou com apoio da Guarda Civil
Municipal (GCM) e da Coordenadoria de Trânsito. O grupo foi re-

cebido com café da manhã no Parque Ecológico Marcelo Golinelli.
De acordo com o coordenador do Meio Ambiente, Rogério
Bosqueiro Júnior, ações educativas como essa buscam envolver a incorporação de princípios ecológicos e hábitos de preservação. "Mobilizamos mais de
60 pessoas e despertamos suas
atenções para os problemas am-

bientais locais e suas soluções.
Inclusive, os participantes puderam ser parte dessa solução,
quando lançaram mais de 100
bombas de sementes na área
atingida pelo fogo no ano de
2021", disse. Entre os objetivos
do evento, como de sensibilizar e
conscientizar a população para a
preservação do meio ambiente, o
pequeno José Eduardo Perez, de 9

anos, entendeu muito bem: "Essa
foi minha primeira caminhada.
Achei um pouco difícil, mas gostei
da parte de jogar bombinhas de
semente para replantar a natureza", explicou o menino, acompanhado da mãe, Patrícia Perez.
Encantada pelas paisagens ao
redor do Parque Marcelo Golinelli,
a gerente de projetos Roberta Ferreira de Moura, amou sua primei-

ra caminhada na serra. "Mudei
para essa cidade com minha família no período de pandemia e confesso que estou encantada. Um lugar tranquilo, com serviços públicos de qualidade e ainda eventos
maravilhosos como esse".
Pensando na Educação
Ambiental, o coordenador ressaltou que diversas metodologias podem ser utilizadas para

atingir esse propósito, como palestras, teatro, exibição de filmes, oficinas com temáticas
ambientais. "São muitas formas
recreativas, como essa caminhada, que está entre as atividades
programadas pela Coordenadoria ao longo de duas semanas".
Para saber mais sobre a programação é só seguir o @meioambientesaopedro nas redes sociais.
Daniella Oliveira

Caminhada reuniu 60 pessoas no Dia do Meio Ambiente

Grupo foi acompanhado pela Guarda Civil Municipal (GCM) e
pela Coordenadoria de Trânsito

J AQUEIRA

Escola trabalha com o tema Inclusão em Empatia
Alunos da Escola Estadual Aroldo
Donizetti Leite (Jaqueira), trabalham com o tema Inclusão e Empatia na disciplina de educação física. Segundo a direção da unidade
escolar, a atividade propôs uma dinâmica em que uma parte dos alunos era vendada e a outra os guiava pela escola para se trabalhar a
confiança. Num segundo momen-

to, foi realizada uma oficina para a
confecção de óculos com copos
plásticos para que os alunos tivessem a noção de quais são as dificuldades enfrentadas, num exercício de empatia. Para finalizar,
os estudantes participaram de
uma partida de futsal juntamente com esse colega com necessidades especiais.

Divulação

Patrícia Perez e o filho José Eduardo Perez em sua primeira
caminhada na serra
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Estância de São Pedro abre
temporada de quermesses
Neste final de semana a festança é para Santo Antonio; em julho,
o arraiá é de São Pedro e terá apresentação da Orquestra de Viola

O Nordeste tem o São João
mais famoso, mas no interior de
São Paulo há festança típica para
os outros dois santos da época,
Santo Antonio e São Pedro, que é
um verdadeiro mergulho na tradição com o melhor da comida típica
da roça e música caipira. É na Estância Turística de São Pedro, que
neste final de semana, com o arraiá de Santo Antonio, abre a temporada de quermesses. Como a capela do santo casamenteiro fica no
alto da serra, tem um ingrediente
a mais que faz a alegria dos sãopedrenses e dos turistas: o frio.
"Aqui na cidade, todo mundo
já espera que esteja mesmo frio na
festa de Santo Antonio. Como é alto
da serra, a temperatura lá é sempre de dois a quatro graus abaixo
da registrada na cidade. Então, é o
lugar para sentir o friozinho típico
desta época e se esquentar com o
quentão, o vinho quente e todas as comidas típicas", explica a secretária de
Turismo de São Pedro, Clarissa Quiararia. Neste final de semana, com
a chegada de uma massa de ar polar, as temperaturas vão cair. A
previsão do Climatempo para São
Pedro é de mínima de 12 graus no
sábado e 6 graus no domingo.
Imperdível para quem está em
busca da "cara metade" e quer a
ajuda de Santo Antonio, o arraiá
vai de 10 a 12 (sexta-feira a domingo). Em frente da capela, fica o Jardim do Amor, espaço inaugurado
recentemente para os casais apaixonados visitarem e deixarem cadeados, símbolo de juras de amor
eterno. A festa conta com apresentações do melhor da música sertaneja e muito forró a cargo de artistas regionais e locais. Na sexta e
sábado, começa por volta das 19h.
Já no domingo, começa após a mis-

C OMPETIÇÕES

Delegação de
São Pedro
no JOMI terá
60 pessoas
São Pedro vai disputar, entre os dias 11
e 15 de junho, os Jogos da Melhor Idade
(JOMI), em Lençóis Paulista. A delegação
são-pedrense será formada por aproximadamente60pessoasentreatletasecomissão
técnica e vai disputar 3 modalidades esportivas , em 6 categorias: voleibol categoria A
masculino e feminino; voleibol categoria B
masculino; coreografia misto, dança de salão categoria B - 70 a 80 anos e dança de
salão categoria C 80 anos +. A delegação
sairá de São Pedro às 8h30 de sábado, em
frente à Coordenadoria de Esportes. A
abertura dos jogos acontecerá a partir
das 13h e a apresentação da coreografia
está programada para começar às 15h.
As disputas das demais modalidades
acontecerão a partir do dia 12 , conforme divulgação de boletim esportivo que
pode ser acompanhado pelo link abaixo:
https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/espjomi-2022

Arquivo/A Tribuna

Feira de Empregabilidade
une empresários e cidadãos
em busca de emprego
A Prefeitura de Charqueada
realizou nos dias 27 e 28 de maio a
1ª Feira de Empregabilidade. O
evento aconteceu no Centro Comunitário e contou com uma vasta
programação de palestras abordando temas atuais e muito pertinentes para quem quer estar antenado
no mercado de trabalho.
Ao todo, mais de 600 pessoas
passaram pela feira nos dois dias.
O maior público foi registrado na
sexta-feira, quando as escolas estaduais foram convidadas a levar
os alunos do ensino médio para
participar do evento.
Os jovens puderam ter uma
experiência única de contato
com as empresas, tiraram dúvidas, assistiram as palestras,
entregaram seus currículos e
tiveram a oportunidade de conhecer os mais diversos cursos
gratuitos que estavam com inscrições abertas durante a feira.
O ponto ápice do evento foi já
nas primeiras horas quando o Elizeu, aluno do ensino médio da Escola Pedro Crem, conquistou uma
vaga na empresa Kerakoll. Ele conta que foi para a feira em busca de
conseguir uma oportunidade. No

mesmo dia, à tarde, outro jovem
charqueadense garantiu sua vaga
também na Kerakoll, totalizando
duas vagas preenchidas antes mesmo do evento acabar. Após o evento, os currículos recebidos foram
encaminhados para as empresas
presentes na feira.
"Essas contratações comprovam que a Feira de Empregabilidade de Charqueada já está dando
resultados. O objetivo de aproximar
as oportunidades de quem busca
uma recolocação no mercado de
trabalho foi atingido", disse o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
Durante a feira, foram realizadas 20 inscrições para o curso
de cuidador de idoso; 16 para organizador de evento; e cinco para
agente de informações turísticas.
Os cursos serão capitaneados pelo
SENAC. Durante a feira mais de
120 currículos foram recebidos
através do estande do Programa
Meu Emprego, e já foram encaminhados para todas as empresas
com vagas anunciadas. A feira impressionou as empresas e instituições de ensino que participaram
bem como todo o público e autoridades que prestigiaram o evento.
Divulgação

Festa do Santo Antonio e Festa de São Pedro são as mais aguardadas pela população

sa da manhã e segue até as 21h.
Mas a quermesse mais tradicional da Estância Turística de São
Pedro é a da homenagem a São
Pedro, padroeiro da cidade. A comemoração começa no dia 29 de
junho, com programação religiosa.
E depois, de 1 a 3 de julho, e de 8 a
10 de julho, a quermesse toma conta do centro da cidade com barracas de comidas típicas, como vinho
quente, quentão, cuscuz e doces
caseiros, muita música sertaneja
raiz, leilão de gado e porco e show
de prêmios com prendas doadas
pela comunidade. "Em 2019, antes
da pandemia, 50 mil pessoas passaram pela quermesse de São Pedro", conta Clarissa.

Para os festejos, é montada
uma grande estrutura em frente à
Igreja de São Pedro. É lá que ocorrem apresentações de artistas locais
e regionais bem ao estilo das quermesses de antigamente. E, neste
ano, há uma atração especial: a
apresentação da Orquestra São Pedro de Viola. Com cerca de 20 componentes e sob a coordenação musical do violeiro Gabriel Polegate,
que é professor do grupo, vai apresentar ao público o melhor da música caipira raiz.
"Vamos tocar e cantar músicas muito conhecidas, como 'Chico
Mineiro', 'Chalana', 'Boiadeiro Errante' e 'Menino da Porteira'. Inclusive nestas duas últimas músi-

cas vamos ter a participação de um
tocador de berrante", conta Polegate. Também fará participação especial na apresentação o sanfonista Geninho, muito conhecido na
região. A festa de São Pedro, às
sextas-feiras e sábados começa às
19h e vai até por volta das 1h. Já
nos domingos, começa às 9h com
a missa e vai até as 22h. A Estância Turística de São Pedro, que por
estar ao pé da Serra do Itaqueri,
nesta época do ano é opção para
curtir o friozinho, com as quermesses
fica ainda mais atrativa. É uma sugestão de viagem com a família para este
inverno. Mais informações sobre
São Pedro em saopedro.com.br e
@setursaopedro
Mais de 600 pessoas passaram pela feira de Charqueada nos
dois dias de evento
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Deputada Bebel cobra 4ª dose para
professores e funcionários de escolas

Diante do surgimento de novos
casos do novo coronavírus, a deputada estadual Professora Bebel (PT) está
cobrando do governador do Estado
de São Paulo, Rodrigo Garcia, a aplicação da quarta dose para professores e
funcionários de escolas estaduais. A
cobrança é através da indicação 3751,
protocolada na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, no último
dia seis. No documento, a deputada diz que "é inegável que a aplicação das vacinas contra o novo Coronavírus foi fundamental para
reduzir as taxas de infecção, internação e óbitos em razão da Covid
19, doença causada por este vírus.
Deve se reconhecer também que
contribuiu para este resultado a

vacinação em massa dos profissionais da saúde, mas também dos
profissionais da educação, os quais
lidam diariamente com milhões de
estudantes, que poderiam, se infectados pelos seus professores ou pelos funcionários das escolas, eventualmente infectar também seus
familiares. Da mesma forma, assintomáticas, as crianças poderiam
infectar os profissionais da educação", diz.
A Professora Bebel argumenta que o novo Coronavírus sofre
mutações, o que exige o constante
reforço da vacinação, para que se
mantenha a eficácia da prevenção.
"Na mesma medida em que ocorreu a
redução do ritmo da vacinação, ampli-

Divulação

aram-se as taxas de infecção e ocorrênciadadoença.Nomomentoemque
proponho a presença Indicação, os casos da doença nas escolas estaduais,
emlevantamentoparcialrealizadopela
APEOESP, já ultrapassam os
900", disse ela. Diante disso, a
parlamentar diz que é fundamental que se retome a vacinação dos profissionais da educação, aplicando-lhes a quarta
dose da vacina contra o novo
Coronavírus, para que se possa
impedir que as escolas continuem
sendo focos da infecção. "Além disso,
é necessária a retomada imediata de
todos os protocolos sanitários nas unidades escolares. Temos que deter a pandemia", defende.

A deputada Professora Bebel está preocupada com o aumento de novas casos de covid nas escolas
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Bebel discute com superintendente
do Iamspe novos credenciamentos

GCM atua em conjunto e
localiza tratores furtados

Divulação

O encontro foi realizado na Alesp, quando a deputada Bebel explicou a
necessidade tanto de fazer novos credenciamentos como reativar outros
A deputada estadual Professora Bebel (PT) se reuniu na tarde
de terça (7) com o superintendente
do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), Wilson Pollara, quando
trataram sobre o credenciamento
de hospitais no Interior de São Paulo para atendimento aos servidores públicos estaduais. O encontro
foi realizado na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp),
quando a deputada Bebel explicou
a necessidade tanto de fazer novos
credenciamentos como reativar
outros, como com a Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba.
Desde que assumiu o mandato popular na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Professora Bebel tem trabalhado muito pela renovação dos convênios.
"Uma ótima notícia deste encontro é o credenciamento da Santa
Casa de Ourinhos, uma questão
antiga na qual muito nos empenhamos. Também será agendada reunião com a direção da Santa Casa
de Piracicaba, da qual participarei,
justamente para tentar viabilizar o
credenciamento do hospital junto
ao Iamspe", conta.
De acordo com Bebel, em Piracicaba e região, há mais de 32
mil servidores estaduais conveniados ao Iamspe, que precisam ser
bem atendidos. "Hoje, quando necessitam de assistência médica e
hospitalar, esses servidores precisam se deslocar para outros municípios,poisnãoháconvêniocomnenhum

Divulação

A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Charqueada, em conjunto com a corporação da cidade vizinha de Piracicaba, localizou dois tratores agrícolas que haviam sido furtados no município. Os veículos foram
encontrados no domingo (5) próximo
à fazenda Barreirinho, numa área de
mata pertencente a Itirapina.
Participaram da ação os guardas civis charqueadenses Rodrigues, Valdeci, Lincoln e Raul. O

ATLET
A
TLETA
A reunião com a direção do Iamspe, organizada pela deputada Bebel, aconteceu na Alesp
hospital na região. Isso gera transtornos para esses servidores e seus
dependentes", destaca.
O mandato popular da deputada Professora Bebel na Assembleia Legislativa de São Paulo tem
defendido o fortalecimento do Iamspe e a ampliação da rede de convênios para atender toda demanda. Como forma de incrementar as
discussões voltadas ao credenciamento de novos hospitais no Interior do Estado, também ficou esta-

belecido neste encontro que a Frente Parlamentar em Defesa do IAMSPE, juntamente com a Comissão Consultiva Mista (CCM)
do Instituto, realizará audiência pública, na Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive com a presença do seu superintendente. "Atualmente a entidade conta com mais de um
milhão de usuários e precisamos ampliar o número de hospitais credenciados, principal-

mente em cidades do Interior do
Estado", diz Bebel. Deste encontro participaram Toni Ribeiro,
diretor do Departamento de
Convênios do Iamspe; Luiz Moreno, presidente da Comissão do
Iamspe; Regina Bueno, coordenadora da CCM na capital, além de
Vera Squisato, da subsede da Apeoesp na cidade de Araras, e Lucimari Malavazi e Cesar Pinheiro, ambos do hospital São Leopoldo Mandic, em Araras.

DO

furto de três tratores foi percebido
pelo próprio dono ao chegar na fazenda Dobrada, em Charqueada.
Os guardas percorreram uma
área de aproximadamente 32 quilômetros na busca por vestígios dos
maquinários. Dos três tratores furtados, dois foram recuperados e
devolvidos ao dono. Eles estavam
em uma área grande de plantio de
eucalipto. O sistema de rastreamento foi danificado pelos ladrões.
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Em evento do SESI,
Águas é premiada por
investimentos no esporte
Divulação

P EDÁGIOS

Bebel classifica de absurdos e
inaceitáveis reajustes nas tarifas

A deputada estadual Professora Bebel (PT) classifica de
"absurdo e inaceitável o reajuste de 12,1% aplicado nas tarifas
dos pedágios administrados
pela concessionária Eixo, que
atinge quem trafega pelas rodovias SP-304, entre Piracicaba a
Santa Maria da Serra, e na SP308, entre Piracicaba e Charqueada. O novo reajuste entrou em
vigor neste último final de semana e em suas redes sociais, a
deputada protesta contra mais
esse aumento que irá impactar
na vida de toda população, tanto dos que utilizam as rodovias,
assim como dos que não utilizam, uma vez que todos os produtos que circulam por estas
rodovias acabam tendo o preço
da tarifa imbutido.
Bebel, que foi a única liderança de toda região a se
colocar contrária à concessão
das rodovias pelo governo estadual, que se tornou público em meados do ano de
2018, diz que a Eixo ganhou
de presente do Governador
João Doria/Rodrigo Garcia a
exploração de três pedágios
nas rodovias SP-304 e SP308 na região de Piracicaba.

Divulação

A deputada Professora Bebel foi a única liderança de toda região a se colocar contrária a concessão das rodovias

"O povo brasileiro e paulista
vive as consequências dos desastrosos governos na esfera
federal e estadual, com crise
econômica e social, desemprego, alta do custo de vida.
Agora terá que arcar com
mais esse custo altíssimo
para se locomover para o trabalho e outras necessidades,
como estudar e até ir ao médico. O aumento do pedágio
também impacta no preço dos
produtos que transitam pelas

rodovias, que chegarão ainda mais caros para os consumidores. Chega da busca de
lucro a qualquer preço! Não
ao aumento de preços dos pedágios", escreveu.
Deputada estadual pelo
PT, a Professora Bebel fez diversas manifestações na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como
participou de manifestações
contra a instalação de praças
de pedágios na SP-308, entre

Piracicaba e Charqueada, assim como entre Piracicaba e
Águas de São Pedro e entre
São Pedro e Santa Maria da
Serra. "Continuarei lutando
e manifestando contra a proliferação de pedágios e suas tarifas absurdas. A população
precisa observar e ficar atenta
quem está com ela e quem está
do lado do governo, que não
mede as consequências dos impactos de medidas como essa
em suas vidas", diz.

A estância de Águas de São
Pedro marcou presença no 1º Encontro Estadual dos Municípios
Parceiros do SESI Atleta do Futuro, evento realizado nesta quarta-feira (1º) na capital paulista.
O prefeito João Victor Barboza
(Cidadania) foi premiado por investir no esporte do município.
"É sempre uma honra ser parceiro do SESI e absorver todo o conhecimento e as atividades práticas que são oferecidas. Águas de
São Pedro tem no SESI um grande
incentivador e é primordial que a
gente possa manter essa boa relação, já que no final a população e nossos esportistas é que
são beneficiados", disse o chefe
do Executivo águapedrense.
Criado em 1991, o programa
incentiva o esporte nos 53 Centros
de Atividades do Sesi-SP em todo o
estado. Com a transferência de tecnologia, as oportunidades são ampliadas e o desenvolvimento do programa acontece também em parcerias com a indústria, ONGs, associações, clubes, institutos, empresas privadas e órgãos públicos nas
esferas municipal, estadual e federal, somando mais de 200 municípios parceiros a cada ano.
O Sesi-SP, em 2019, período
pré-pandemia, fomentou por meio
do Atleta do Futuro, a prática esportiva para mais de 150 mil crianças e jovens, em 33 modalidades. O
programa esteve presente em mais

de 200 municípios distribuídos por
todo o estado de São Paulo e capacitou mais de 1.000 professores.
Na retomada em 2022, os resultados já chegam em 70 mil alunos atendidos em 167 municípios, e cerca de 600 professores
já foram capacitados.
Durante o evento, os convidados prestigiaram ainda uma palestra com o ex-atleta olímpico da
Vela, Lars Grael, e uma homenagem prestada pelo Sesi-SP a todos
os gestores parceiros do Programa
SESI Atleta do Futuro.
Como funciona - A Coordenadora de Esportes de Águas de São
Pedro conta com dois professores contratados para executar
as atividades do Programa Atleta do Futuro, voltado para alunos da rede de ensino e moradores de 6 a 17 anos.
Fazem parte do cronograma
as modalidades de natação, tênis
de mesa, futsal, handebol, vôlei e
basquete. Há, ainda, uma professora contratada pelo mesmo programa para atender jovens acima
de 17 anos e adultos nas modalidades de tênis de mesa, power alongamento, grupos de corridas e caminhadas, ginástica funcional, vôlei e natação. Na faixa etária de 6 a
17 anos, há 450 alunos participando do projeto, e uma média de 100
outros alunos com 17 anos ou mais.
As aulas ocorrem de 2ª à 6ª feira,
das 16h50 às 20h50.

