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Prazo para regularizar edificações em
São Pedro termina quarta-feira, 22
Lei autoriza a regularização de edificações, em desacordo com o Código de Obras, Código de Postura, Plano Diretor e Código Sanitário do Estado
Daniella Oliveira

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 clandestinas ou irregularmente, em desacordo 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 de edificação e arquitetura precisa ter
sido protocolado também até o
dia 31 de dezembro de 2021.
DEFINIÇÃO - São atendidos
por esta lei construções irregulares, definição dada às obras com
licença expedida, mas executadas
em desacordo com o projeto aprovado; construções clandestinas,
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.

Divulgação

CORPUS CHRISTI

Quinta (16), aconteceu a Procissão de Corpus Christi na Estância de São Pedro, com participação de fiéis que voltam ao
evento dois anos depois, por causa da pandemia. A5

Divulgação

Divulgação/Prefeitura

ASFALTO – Prefeito de São Pedro, Thiago Silva, visitando as
obras no Município, comemora que, desde o início de 2021 até o
final deste ano, o investimento em pavimentação feito pela Prefeitura de São Pedro vai chegar a R$ 18 milhões. A5

Divulgação

HOMENAGEM NA CÂMARA DE ÁGUAS – Maurício Ferraz, que cresceu em Águas de São Pedro, é atual secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e receberá homenagem do Poder Legislativo de Águas de São Pedro, através de Moção
de Aplausos apresentada pelo vereador Nelinho Noronha (PT).

Divulgação

PROFESSORA
BEBEL

ALEX DE
MADUREIRA

O sistema de videomonitoramento do aeroporto
Pedro Morganti deverá ser
implantado já no início do
próximo semestre e será
custeado com emenda de
R$ 130 mil destinada pela
deputada estadual Professora Bebel (PT). A5

O deputado estadual Alex de
Madureira fez o lançamento da
sua pré-candidatura a deputado estadual. Agora filiado ao
Partido Liberal (PL), o Alex que é nascido em Piracicaba,
do Distrito de Artemis - quer a
sua reeleição para cadeira no
Palácio Nove de Julho. A11
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Cada um/a sabe o
orgulho de ser o que é
Professora Bebel
Neste domingo, 19 de junho, realiza-se de forma novamente presencial a 26ª
edição da Parada do Orgulho LGBT+, na Avenida Paulista, em São Paulo. O tema
não poderia ser mais oportuno:
vote com orgulho - por uma política que representa.
Trata-se de um momento de celebração da vida, do congraçamento, da
diversidade e da pluralidade que são a
essênciadossereshumanos.Podemos
ser diferentes na etnia, na cultura,
nas nossas crenças, em géneros e
orientação sexual, mas temos que
ser iguais no direito à existência
digna, à liberdade, à democracia e
à cidadania. Nos últimos anos, a
sigla se ampliou para LGBTQIA+
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais), porque ampliou-se o espaço social para cada pessoa se
afirmar como ela é de fato e não
como uma parte da sociedade quer
que ela seja. Isso é uma conquista
da mobilização, da solidariedade, mas também de grandes sacrifícios ao longo da história.
Apesar desses avanços, o Brasil é o país onde mais são assassinadas pessoas LGBTQIA+. Neste
país, lamentavelmente, existe quem
ache um beijo entre pessoas do
mesmo sexo, andar de mãos dadas ou outras demonstrações de
alegria e afeto motivos para agredir, expulsar e até matar.
Em 2021, foram registradas
300 ocorrências de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, o
que significa um aumento de
8% em relação ao ano 2020, de
acordo com estudo do Grupo
Gay da Bahia. Foram 276 homicídios e 24 suicídios. Uma
morte a cada 29 horas. De acordo
com o Observatório de Mortes e
Violências contra LGBTI+, que reúne organizações da sociedade ci-

vil, o número de mortes em
2021 teria chegado a 316.
Por isso, é importante
e necessário que as pessoas
da comunidade LGBTQIA+
expresse publicamente o orgulho por existirem, por lutarem e por afirmarem seu
espaço na vida e na sociedade. Não
são poucos os gays, lésbicas, transgêneros que se destacam nas artes,
no teatro, no cinema, na TV, nas
ciências, nas escolas e universida-

A sociedade
deve reagir com
indignação e
firmeza a cada
momento em
que se
manifeste
alguma forma
de preconceito
des e em tantas outras áreas.
E são também milhões de pessoas comuns que têm o direito de amar, trabalhar, criar
seus filhos e continuarem a colorir um mundo cada vez mais
cinza por causa dos preconceitos,
dos retrocessos, da violência.
Por isso, a sociedade deve reagir com indignação e firmeza a cada
momento em que se manifeste alguma forma de preconceito, discriminação e violência contra pessoas
LGBTQIA+. Muito ao contrário, a
sociedade deve incorporá-las cada
vez mais, porque a evolução da
humanidade passa por aprender e
crescer mais amor, respeito e solidariedade e todas as necessárias
transformações de que necessitamos para superar o atraso e o
obscurantismo passa também
pelo nosso voto.
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT

O rol taxativo é mais um plano
de morte para os brasileiros
Alexandre Padilha
É abominável a lei
sancionada em março deste ano por Bolsonaro que
desobriga planos de saúde
de garantir tratamentos
que não estão no rol da
Agência Nacional de Saúde (ANS). É lamentável que
o Supremo Tribunal de Justiça
(STJ) reitere essa decisão. O rol taxativo faz com que milhares de brasileiros percam acesso a importantes tratamentos de saúde.
Quero relembrar uma luta por
direitos ao acesso a tratamentos de
saúde que salvou e salva muitas
vidas: a luta de entidades de enfrentamento ao HIV/Aids e hepatites virais. Nos anos 90, não havia
nenhuma proposta de garantia de
medicamentos para tratamento
dessas doenças pelo SUS e as pessoas morriam sem acesso.
A luta dessas organizações fez
grandes realizações como na
aprovação de leis para oferta e
o direito de busca na justiça de
acesso quando os planos de saúde ou políticas públicas não dão
conta desses benefícios.
Essa conquista inspirou outras
associações como a de famílias com
crianças que sofrem do transtorno
do espectro autista, entidades que
representam pessoas com deficiência, doenças crônicas ou raras que
buscam acesso não só para tratamentos, mas também para qualificação de diagnósticos que muitas
vezes podem não ser cobertos pelos
planos de saúde.
Faço parte da Comissão de
Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência da Câmara dos
Deputados e mantenho contato
com as entidades que os representam e eles estão muito preocupados com os impactos dessa decisão

no cuidado às pessoas que
vivem com um conjunto
de deficiências.
Com essa lei sancionada por Bolsonaro e a
decisão do STJ, as entidades têm a possibilidade de
buscar na justiça a garantia dos seus direitos e do
cuidado à vida. Essa resolução do STJ cria um obstáculo
significativo para acesso a tratamento, cuidado e tecnologias.

Não vamos
aceitar essa
perda de direitos
parados e
calados.
Vamos buscar
alternativas
Só ano passado, a receita das
operadoras de plano de saúde cresceu R$ 10 bilhões.
Não vamos aceitar essa perda
de direitos parados e calados. Vamos buscar alternativas de como o
Congresso Nacional pode ampliar
o acesso desses usuários e de suas
famílias que tanto sofrem e que
muitas vezes pagam muito caro
durante toda vida por um plano de
saúde e, quando precisam utilizar
um serviço, podem ter o acesso negado por uma interpretação não
correta de um direito que está estabelecido na Constituição.
As entidades que representam esses usuários podem contar comigo para que possamos
construir uma legislação que dê
conta dessas necessidades e
proteja seus direitos.
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

Cala-te boca...
Aldo Nunes
C a l a - t e
boca...Quando vejo pela
imprensa a crise do petróleo aqui para nós no
Brasil, me retorno no
meu tempo como agente fiscal de rendas, hoje
denominado auditor de rendas,
onde me aposentei depois de mais
dez anos de serviço e que, nesse
ínterim em que prestei serviços nas
áreas de fronteiras do estado, faze
inicial da carreira, e graças aos
meus conhecimentos contábeis e
fiscais (na minha profissão de contador, que exercia, antes de ingressar no funcionalismo público), conhecendo muito bem a legislação
fiscal, que me facilitou passar no
concurso com aproximadamente
1.200 vagas e 65.000 candidatos;
logo fui designado para cargos de
confiança para à área dos combustíveis e bebidas alcoólicas da fiscalização, carente de conhecedores
das indústrias açucareiras e das
usinas que produziam também o
álcool da cana-de-açúcar para veículos e as demais empresas do
ramo, especialmente engarrafadoras de pinga, nossa bebida alcoólica mais popular. Cheguei até estagiar na Refinadora da Petrobras em Paulínia e conhecer a
tecnologia dos nossos combustíveis e seus segredos que como fiscal, tinha por obrigação conhecelos e inclusive o primeiro e segundo "Proálcool". Por isso posso
afirmar que tenho uma boa vivência nessa área e palpitar sobre ela.
Tais segredos consegui por ser
um funcionário público que atuava na fiscalização de tributos estaduais, obrigado a guarda-los como
segredo de Estado, cujo, porque, é

para manter a segurança de
um país e que também deve
ser observado por religiosos,
ministros de Estado, embaixadores, advogados, contadores, sociedade místicas e
uma infinidade de outras
mais pessoas. Já pensaram se
esse pessoal referido contar
para todos os segredos que sabem,
ou conhecem? Belo exemplo nos dá
Osmar Cardoso (astrólogo que
muito leio no Estadão, sobre "O
princípio real", caderno C6, edição
16/02/2022): "Enquanto teus raciocínios não partirem do princípio
real de que tu és, ocupando temporariamente um corpo, continuarás,
também, sendo o produto do meio
ambiente pelo qual transitas, te
adaptando às circunstancias.
Também buscarás a causa de teus
estados de ânimo na complexa e
maravilhosa fisiologia de teu corpo e, verás a ti, como o produto de
uma história genética. ...".
Hoje, ao ver e assistir essa crise sobre o petróleo, tal qual como
vivenciei na fiscalização dos tributos e em especial na área dos combustíveis e na qualidade deles, abastecendo nossos veículos automotores, vejo que nada melhorou. Saibam que durante o regime militar
findo com a nova Constituição de
1988, que a "Petrobras" passou a
desenvolver melhor as nossas refinarias, especialmente a Refinaria
do Planalto, em Paulínia e que abastece além de do Estado de São Paulo, outros estados periféricos, inclusive dando um apoio bem grande para o "Proálcool 1 e 2". Contudo, até então, nossa reforma tributária e administrativa não prosperou. São Paulo é o estado brasileiro
que mais produz o álcool combustível e praticamente o serve a mai-

Uma boa
semana a todos
e que as festas
juninas sejam
de paz, alegria e
com muito amor
or parte do Brasil, e nem por isso é
o estado que tem o retorno necessário dos tributos incidentes sobre
ele. A tecnologia digital já funciona
(aparentemente) no agronegócio
aqui em nosso estado e nos sulinos, porém, deficientes no norte,
nordeste e oeste e está mantendo,
por enquanto, uma situação aparentemente boa na produção de
grãos (soja, milho...) que exportamos em dólar e esgotando nossa
matéria prima básica para alimentação do nosso povo. O milho e a
soja por exemplo, grãos necessaríssimos à nossa alimentação e do
nosso gado, galináceos e aditivos
para óleos combustíveis e lubrificantes, estamos comprando lá fora
para abastecer nossa alimentação
e nossos veículos, haja vista a nossa falta aqui no mercado interno.
Tem lógica isso?
Calar a boca é estarmos coniventes com todos esses absurdos.
Estamos na crista da onda e não
definimos, ainda, se vamos para o
norte, o sul, o leste ou oeste. Somos
uma nau, sem leme, sem combustível e sem piloto, a vagar ao sabor
dos ventos nos mares que ocupam
mais de setenta por cento da área
terrestre desse nosso planeta. Tento em meus artigos, como o fiz na
semana passada, alertar para essa
modificação do clima no planeta.
Tenho esperança e fé de que podemos vencer esses obstáculos, des-

de que, às autoridades olhem
mais para a natureza e saibam
interpretar suas leis universais,
que há muito, estão sendo esquecidas como esquecidos estão
os humanos mais vividos (os
velhos) que ainda nos podem
contar tudo aquilo que viram,
tocaram e aprenderam. O tempo
tem o seu tempo, não os dos relógios que carregamos no pulso.
A Lua é a testemunha ocular de tudo que aqui na Terra
acontece! Apenas não aprendemos, ainda, falar com ela e muito menos sentir o que ela sente.
Sou dos velhos que bem sei o que
é viver no mundo da Lua e os
efeitos que ela causa sobre o
mar, e vou continuar assim, triste. O Papa Francisco, me dá um
ótimo exemplo quando nos diz: "A
tristeza é uma das piores doenças
do ser humano. Ela corrói o coração, opaca a alma e consome nossas energias. Nunca perca a fé e as
esperanças. Quanto mais longe
acha que Deus está em ti,
mais perto ele estará carregando-te em teus braços. Ânimo!
Que hoje você possa sentir o
amor que Deus tem por ti e
que ele cure qualquer ferida
que esteja causando tristeza
em seu interior".
Uma boa semana a todos e que
as festas juninas sejam de paz, alegria e com muito amor no coração
e que não se deixem ser vencidos
pelas bebidas alcoólicas, não dirigindo veículos quando a tomarem.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal de Rendas aposentado do Gove r n o d o
Estado de São Paulo E-mail:
audusconsultoria@gmail.com

Um oásis ético
José Renato Nalini
A desertificação do Brasil não é apenas a inclemente
destruição da Amazônia e dos
demais biomas, senão metáfora para o deserto ético-ambiental em queasociedadeimergiu. O desmanche das estruturas fiscalizatórias, o retrocesso em ritmo acelerado de toda uma edificação
que teve início na década de setenta e
que contou com apóstolos ambientais como Paulo Nogueira Neto,
implica em inexistência de defesa
possível da biodiversidade e do remanescente de povos indígenas.
A recente apreensão de uma
balsa mantida por infratores ambientais que exploravam minérios
em área indígena pouco significou,
se os seus ocupantes não permaneceram presos sequer por um dia. O
que leva a deputada federal Joenia
Wapichana, a requerer proteção. Os
bandidos voltam com tudo. São
violentos e incentivados a se armarem. A enorme balsa para garimpo, de mais de trinta metros de
comprimento e três andares, é um
indício veemente do poder econômico da delinquência.
Sob alegação de que seria difícil levar os sete detidos para deporem na cidade de Altamira, dentro
de vinte e quatro horas, o delegado
federal os liberou dentro do território Xipaya, no Pará.
Assim é que anda o Brasil, a
acumpliciar dendroclastas, a desproteger indígenas, a zombar de
quem se propõe a zelar pela natureza devastada e inerme.
Enquanto isso, o Parlamento
cuida de orçamento secreto, au-

menta os Fundões - tanto
Eleitoral quanto Partidário
- defende seus integrantes
que ameaçam a democracia e
extraem da vulnerabilidade
moral do governo tudo o que
podem saquear das combalidas finanças tupiniquins.
Dentro do cenário catastrófico e verdadeiramente trágico, é confortador saber que Sebastião Salgado, aquele que documenta os crimes perpetrados contra a floresta e seus povos, expõe
sua estupenda obra fotográfica e
ainda concorda em participar de
debates no SESC-Pompeia. Esperase que tais participações tenham
sido documentadas e possam vir a
ser assistidas e consultadas pela juventude que precisa se contaminar
desse vírus do bem que é a defesa
intransigente da natureza.
Também é um alento saber que
um descendente do povo praticamente exterminado no período das
perseguições violentas aos indígenas, quando da abertura dos seringais no Acre, tenha conseguido congregar cerca de quatrocentas pessoas que hoje habitam três aldeias no
município de Marechal Taumaturgo, naquele Estado. É uma espécie
de ressurreição dessa gente que, dizimada pelos brancos, não guarda
ressentimento e não olha pelo retrovisor. Haru Kuntanawa é o líder futurista dessa comunidade que pretende cuidar do ambiente e que encontrou na médica americana Margaret Mary Halle uma companheira para essa aventura. A americana é graduada pelo Oregon College
of Oriental Medicine, especializouse em acupuntura e hipnoterapia e

Assim é que
anda o Brasil, a
acumpliciar
dendroclastas, a
desproteger
indígenas (...)
se entusiasmou com o projeto do indígena que hoje é seu marido e pai
de seus dois filhos. Na Reserva Extrativista do Alto Juruá os Kuntanawa, da família do marido, pleiteiam cem mil hectares a serem demarcados como território indígena.
Essa área estava quase toda
destruída e ameaçada pela exploração ilícita de madeira e pela pecuária que não convive com a floresta em
pé. Haru conseguiu promover aliança entre tribos do mesmo tronco
linguístico, o Pano, e só pensa no
futuro daquela terra dadivosa e
exuberante, cuja biodiversidade
sequer foi ainda descoberta.
Não quer vingança nem animosidade com os que praticamente acabaram com sua raça. Seu discurso é de paz: "Não podemos ficar presos a guerras e desentendimentos do passado. Precisamos levar dignidade para os povos indígenas, detentores da sabedoria sobre os territórios e a diversidade,
mas que não foram incluídos na
construção do país".
A médica e pesquisadora que
adotou o nome indígena de Hayra
é uma das responsáveis pelo projeto da Associação Cultural e Ambiental Kuntanawa, presidida por seu
marido. Com sua expertise em medicina oriental, principalmente chi-

nesa, ela pesquisa plantas da Amazônia, apropria-se da sabedoria
longeva dos primitivos ocupantes
dessa área e procura integrar todos os tipos de medicina.
A instigante e sedutora história desse casal está no documentário "Ética da Floresta contra o Apocalipse do Capital", dirigido por
Newton Cannito e que integra o longa metragem "Utopia Brasil".
Nesse filme, Haru defende um
debate ecológico suficientemente interessante, para que as pessoas passem a enxergar outros valores, muito
além do dinheiro. A ética indígena é
um antídoto ao capitalismo selvagem
que tanta destruição já causou. "A
melhor forma de proteger a floresta é
saber que ela é você. Por isso, estamos
chamando todo mundo para lutar
junto, ser um guardião, um embaixador de uma causa, que é de toda a
humanidade". Enquanto o governo
brasileiro pensa em soja, para alimentar animais dos países ricos, transforma o verde em pasto que depois vai
virar deserto, o programa "Guardiões da Floresta" convoca aliados em
todo o planeta, para proteger as árvores e preservar a biodiversidade. A legítima defesa da Terra exige se coloque a natureza de volta ao centro da
vida. O projeto propõe curar as pessoas e curar também o planeta. Alvíssaras! Nem tudo está perdido!
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

O político mente mais do que a média
João Ribeiro Junior
David Living Stone
Smith, diretor do Instituto de Ciência Cognitiva e
Psicologia Evolutiva da
Universidade de New England, em seu livro "Por que
Mentimos - Os Fundamentos Biológicos e Psicológicos da
Mentira" afirma que "os políticos
mentem mais do que a média e que
nosso cérebro está programado
para aceitar falsidades". Segundo
ele, "a mentira traz vantagens indiscutíveis. " Um mentiroso exemplar, aqui do Brasil, é sem dúvida
alguma, o ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que consegue enganar por muito mesmo
tempo, conseguindo alcançar o
status social de "presidente da
República". Bons mentirosos são
mais populares e bem-sucedidos",
informa o autor. Em assim sendo,
Lula tornou-se o pilar das relações
sócio-políticas do Brasil. Infelizmente, neste país da corrupção sistêmica, ele não está sozinho. O ato de
mentir é muito mais amplo que se
imagina entre os políticos brasileiros, que sustenta o comportamento desonesto de forma muito mais
abrangente. Contar mentiras é,
entre eles, uma tendência tão internalizada como a capacidade de

falar e caminhar. E a mentira é usada e abusada, principalmente, em época de eleições. Quando eles dizem
com convicção que vão melhorar a sua vida, como não
acreditar nisso? Podemos
até desconfiar em um primeiro momento, mas, como
é um alento, acabamos nos convencendo. A sensação de prazer trazida por acreditar em algo é inebriante. E o pior é quando tem o
apoio de partidos políticos, que
mesmo sem programa nenhum
querem o poder para permanecer
nele infindamente, com fossem,
com suas ideologias acrônicas,
verdadeiros salvadores do povo.
Na definição do filósofo irlandês Edmund Burke, apontado
como o pai do conservadorismo, um
partido é um "grupo de pessoas que
se unem para promover o interesse
nacional mediante o emprego de um
processo específico, com o qual todos os seus membros se acham de
acordo". Ou seja, um grupo de pessoas que comungam dos mesmos
princípios, expressos num programa
político, e que trabalham para ao bem
do país". É de se perguntar: Há em
nosso país, atualmente, partidos
nacionais que possam dizer que se
reconhecem nessa definição?
Aqui, na folia da corrupção

Contar mentiras
é, entre eles, uma
tendência tão
internalizada
como a
capacidade de
falar e caminhar
caminhar..
E a mentira é usada
e a abusada,
principalmente,
em época de
eleições.
sistêmica, fidelidade e princípios e
programas partidários sempre foram relegados para uma única
meta: o bem-estar do político, com
a manutenção de seus privilégios,
benesses e impunidades.
Eagorapergunto:Oquevocêsabe
sobre os candidatos à eleição (ou reeleição?) Você é capaz de reconhecer o discurso do político que pretende votar?
Sabe se os fatos que ele cita em debates
de televisão ou comícios são mesmo
verdadeiros? Sabe identificar entre os
partidos quais as propostas de governo para o Brasil de manhã? Já basta
do "Engana que eu gosto!
Rui Barbosa dizia que "O
Brasil não é essa sociedade fria,
delinquente, cadaverizada, que

recebe na testa, sem estremecer,
o carimbo de uma camarilha de
corruptos e corruptores Brasil sim,
é uma. O Brasil é o comício imenso
de almas livres. Não são os comensais da mentira, da hipocrisia e da
corrupção. São células ativas da
vida nacional. É a multidão que
não adula, não teme, não corre,
não recua, não deserta, não se
vende. É claro que existem vários traidores, muitos já condenados. Mas impunes.
O Brasil não é massa inconsciente, que oscila da servidão à desordem, mas a coesão a orgânica
das unidades pensantes, o oceano
das consequências, a mole das vagas humanas, onde a Providência
acumula reservas inesgotáveis de
calor, de força e de luz para renovação das nossas energias. É o
povo, num desses movimentos
seus, em que descobre toda a sua
majestade" que esmaga com seu
patriotismo a canalha que se diz
"dona da verdade".
João Ribeiro Junior,
advogado (USP), docente de Direito Constitucional, de Teoria Geral do Estado, de Ciência Política, e
de História, doutor em
Educação e mestre em Filosofia (Unicamp)
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Poda de árvores encerra a
Semana do Meio Ambiente
Com base na poda chamada de "derrame natural", o engenheiro José
Walter Figueiredo Silva defende a valor natural que aprendeu nas florestas
Daniella Oliveira

Foi com uma oficina de poda
de árvores que a Prefeitura de São
Pedro, por meio da Coordenadora
de Meio Ambiente, fechou uma extensa programação da Semana do
Meio Ambiente. Reunidos no anfiteatro da Secretaria de Turismo, no
último dia 10, profissionais de jardinagem receberam conhecimento
e certificado da aula teórica e prática ministrada pelo o engenheiro
agrônomo e idealizador do Programa Município VerdeAzul, José
Walter Figueiredo Silva.
Com base na poda chamada
de "derrame natural", o engenheiro defende a valor natural que
aprendeu nas florestas. "Eu ensino
totalmente diferente do que aprendi na
faculdade. Sou contra essa prática de
poda que visa a produção e não a conservação. Acredito e defendo a forma que Deus fez, da poda do derrame natural", declarou.
Ainda sobre os princípios
da poda, Silva comentou que "as
cidades têm problemas que atrapalham as árvores, e não as árvores que atrapalham a cida-

de". De forma didática e prática, os profissionais puderam conhecer a forma correta de cortar os galhos quando necessário. "O ser vegetal é o único que
depois de um corte continua
vivo, trabalhando para se restaurar. O segredo da poda é permitir que as árvores mantenham sua capacidade natural de
se curar; essa magia que muitos não sabem", ressaltou.
Há pouco tempo na área da
jardinagem, Pedro Moreira, de 27
anos, aprendeu bastante na oficina. "Comecei a ajudar meu sogro,
que é jardineiro, no meu tempo livre. Acabei pegando o gosto por esse
trabalho e, quando soube dessa
programação gratuita, achei muito bom participar. Aprendi regras
importantes que não sabia".
Apesar de não trabalhar na
área, a artesã Crivania Malagoni
participou da aula com a intenção
exclusiva de aprender. "Todas essas ações que envolvem o meio ambiente e plantio de árvores me cha-

C INEMA

Cine Teatro São Pedro
reabre com ´Jurassic
World:Domínio`e´Lightyear`
O Cine Teatro Shopping São
Pedro está de volta! De 16 a 22 de
junho, o filme Lightyear será exibido às 17h, em 3D, e às 19h, em 2D
- ambos dublado. O tão aguardado Jurassic World: Domínio, estará
na sessão das 21h, dublado, em 2D, na
quinta, sexta, sábado, segunda e quarta-feira; no mesmo horário, na terça-feira, em 2D, legendado, e no
domingo, em 3D, dublado.
A animação Lightyear, com
classificação livre, fala da origem
do patrulheiro espacial de Toy
Story, Buzz Lightyear. Buzz faz um
teste de voo e acaba ficando abandonado em um planeta a milhões
de anos-luz da terra. Agora ele pre-

cisa achar um jeito para voltar para
casa enquanto luta contra a ameaça de Zurg. Já a aventura Jurassic
World: Domínio, com classificação de 12 anos, relata o capítulo
final da trilogia Jurassic World
- O Mundo dos Dinossauros.
Owen e Claire tentam manter a
convivência entre dinossauros e
humanos em harmonia.
INGRESSOS: De segunda a
quinta-feira - exceto feriados - o
preço único para 2D é R$ 12 e 3D é
de R$ 15. Nos demais dias, em 2D,
inteiro é R$ 24 e meia R$ 12; em
3D inteiro é R$ 30 e meia é R$ 15.
Contatos: (19) 3481-5767. Site:
www.cineteatrosaopedro.com.br

E MPREGO

mam atenção. Até para cobrar eu
preciso aprender. Vou usar esse
conhecimento para levar para minha casa", frisou ela. Segundo o coordenador do Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro Júnior, mais de mil pessoas participaram da programação de
duas semanas. "Ficamos muito felizes
com o resultado das nossas semanas do meio ambiente e surpresos
com a adesão a nossa programa-

ção. Difundimos muitos conceitos,
aprendemos muitas abordagens e
vislumbramos muitas possibilidades para São Pedro, ao lado de mais
de mil pessoas, com uma diversidade de experiências incríveis: crianças, adolescentes, adultos, idosos, técnicos, artistas e ambientalistas. Todos com uma mesma paixão: o meio ambiente de nossa cidade", destacou o coordenador.

IBGE faz processo seletivo
para contratar recenseador
O IBGE recebe até o dia 15
de junho inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para
contratação de 22 recenseadores para atuar em São Pedro. A
remuneração será por produção
e é preciso ter ensino fundamental completo. Não será cobrada taxa de inscrição. Para rea-

lizar a inscrição de forma online, o candidato deverá acessar
a página www.ibge.gov.br/psscomplementar , preencher e enviar o formulário de inscrição.
Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou
cópia autenticada no momento
da contratação.

U LTRAMARA
T ONA
TRAMARAT

Atletas locais são destaques nos 62 km
Os atletas que representam São
Pedro se destacaram entre os 600
atletas que participaram no sábado da Ultramaratona Trail Run CS,
evento realizado pelas Prefeituras
de São Pedro e Brotas e organizado pela Chelso Sports. Os participantes percorreram 62 km entre os
dois municípios.
Confira os resultados: Ralph
Stenico Beduschi, que percorreu o
trecho em 05:04:18, foi o segundo
colocado geral e em sua categoria;
Urbano Dario Cracco Junior, com
o tempo de 05: 51:13, o 12º na classificação geral e o 3º na categoria
35-39 anos. Os dois correram o trecho total de 62 km.
Entre as mulheres que fizeram
o trecho integralmente, destaque
para Luzia Maria Ferreira, segunda colocada no geral, que percorreu os 62 km em 06:17:26. Atletas
da Ema (Equipe Municipal de Atletismo) de São Pedro, Gabriel Ber-

tochi Feltrin e Ricardo Lordello Filho ficaram na 6ª colocação, com o
tempo de 06:20:14.
Também da Ema, Laudemiro
Simões de Oliveira, William Lotto
Maeta, Rogério Rodrigues e José
Agmar de Oliveira ficaram em 6º
lugar entre os quartetos, com o
tempo de 05:47:48.
O quarteto formado por Régis
Narciso, Murilo Cerqueira Luiz,
Michel Leme Barboza e César Lara,
garantiram a 8ª colocação, com o
tempo de 06:10:24.
No quarteto misto, Katia Garozi Sanches, Edivaldo Viturino da
Silva, Fernando Shigeo Hamaguchi e Celso Batista dos Santos Júnior conquistaram a primeira colocação com o tempo de 04:41:09.
O lugar mais alto do pódio
também foi conquistado pelo quarteto feminino formado por Renata
Crepaldi,Daniele Celestino
Cunha,Lissandra Frota de Andra-

de e Milena Carolina Dadalto Migatta, com o tempo de 04:41;09.
Anderson da Silva Bozeli, André
Duarte Vital, Ivan Tavares dos Santos, Darcy de Lima, Donizete de Lima
e João Batista Francelino formam o
sexteto que garantiu a segunda colocação, com o tempo de 05:18:50.
O sexteto feminino formado
pelas integrantes da Ema, Nair
Naomi Nakazawa, Oraida Zangarini, Luciana da Silva, Rosemeire Cristina da Silva, Valdineia Calsa e Valmira Campos Bertochi garantiu a 3ª colocação com o tempo de 06:20:14.
"Parabenizo todos os atletas e
agradeço o apoio do prefeito Thiago Silva aos eventos e ações do esporte. Hoje há muitas opções de
prática esportiva e eventos do esporte, que além de tudo, estimulam cuidados com a saúde",
disse o secretário de Governo e
coordenador de Esportes, Claudinei Arruda.
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

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).

Organização foi dos dois municípios: São Pedro e Brotas, com apoio da Chelso Sports

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).

Participação de em torno de 600 atletas

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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Paróquias de São Pedro e São José realizaram a cerimônia; evento
volta a acontecer em São Pedro dois anos depois, por causa da pandemia

Após realizar processo seletivo, a equipe da Secretaria de
Saúde e Desenvolvimento Social vai ganhar o reforço de 56
agentes comunitários de saúde.
Os profissionais que passaram
na seleção agora seguem os trâmites de admissão e após receberem treinamento vão começar
a trabalhar na função que tem
como principal objetivo reforçar

de São Pedro
Procissão de Corpus Christi Prefeitura
contrata 56 agentes
volta a ser realizada na cidade
Daniella Oliveira

Pedidos pelo fim da guerra na
Ucrânia estão entre os temas abordados na procissão de Corpus
Christi realizada pela Paróquia São
Pedro no feriado desta quinta (16).
Durante a tarde, após missa realizada na Igreja Matriz, centenas de
fiéis acompanharam a caminhada
conduzida pelo padre Cláudio César de Carvalho. A cerimônia religiosa também destacou temas
como paz, e educação e o próprio
santo São Pedro. A Paróquia São
José também realizou a celebração.
Após dois anos com festividades restritas por conta da pandemia da Covid-19, este ano a programação foi retomada com a missa, benção e a procissão nos tradicionais tapetes confeccionados de
TNT por voluntários e integrantes
das várias pastorais das igrejas. Na
Paróquia São Pedro, o trajeto aconteceu ao redor da Matriz, no chamado centro histórico.
"Trabalhamos com temas recentes e importantes, como essa
questão da guerra na Ucrânia. As
crianças confeccionaram vários
desenhos referentes à paz, que é
essa paz que nós queremos, com o
fim dessa guerra", explicou o padre Cláudio, que citou também o
tema do Congresso Eucarístico
Nacional. "O tema é ´Pão em todas

as mesas` e o lema ´Repartiam
o pão com alegria e não havia
necessitados", disse sobre o
evento que acontecerá de 11 a
15 de novembro, em Recife.
O coordenador de Cultura,
Ivan Teixeira, destacou o envolvimento da comunidade nesta tradição, com a participação de voluntários na confecção dos tapetes e
locais especialmente decorados
para a passagem dos fiéis, como a
frente do Museu Gustavo Teixeira.
O casal Fernando e Gabriela
de Lima, da cidade de Piracicaba,
veio passear e acompanhar a procissão em São Pedro. "A gente decidiu aproveitar o feriado para
dar uma volta no alto da serra,
almoçar e já planejamos assistir à missa e participar da procissão. É um momento muito importante na nossa vida de cristãos
e católicos", disse Gabriela.
ALIMENTO SAGRADO
- Conforme a tradição da igreja
católica, a procissão de Corpus
Christi tem o objetivo de lembrar a caminhada do povo de
Deus em busca da terra prometida, quando Deus o alimentou
com o maná no deserto. Com a
instituição da Eucaristia, o povo
de Deus é alimentado com o corpo do próprio Cristo.

a atenção básica na rede municipal
de saúde. "Os agentes comunitários de saúde são os olhos e ouvidos
da Equipe de Saúde da Família. A
principal função deles é criar o vínculo entre os usuários e a unidade de saúde e isso ajuda a entender e a atender às necessidades de cada local", explica o
secretário de Saúde, Leandro
Carneiro Sanches.

Daniella Oliveira
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V IODEMONITORAMENTO

Aeroporto ampliará segurança
naquela região, diz diretor
Implantação será no segundo semestre e custeada com recursos obtidos pela deputada estadual Professora Bebel; informação é do diretor Marcelo Kraide

A implantação do sistema de
viodemonitoramento do aeroporto Pedro Morganti irá ampliar a
segurança em toda aquela região
da cidade, de acordo com o seu diretor Marcelo Kraide, indo além
dos 380 mil metros quadrados da
sua área, uma vez que os equipamentos são de longo alcance. O sistema de videomonitoramento deverá ser implantado já no início do
próximo semestre e será custeado
com emenda parlamentar de R$
130 mil destinada pela deputada
estadual Professora Bebel (PT), que
entendeu a necessidade de melhorar a segurança no aeroporto, importante instrumento para ajudar
no desenvolvimento regional.
A solicitação do recurso junto
ao mandato popular da deputada
Professora Bebel foi intermediada
por Marcos Petri, que mantém relação com a direção do aeroporto
Pedro Morganti, que atualmente
recebe cerca de 500 pousos e decolagens mensais. Segundo Marcelo
Kraide, essa ampliação na segurança irá, inclusive, contribuir para
ampliar e desenvolver o setor de
aviação no aeroporto, que atualmente tem sete hangares, mas que
já tem projeto para receber mais 18,
de três mil metros quadrados cada.
"Essa melhoria na infraestrutura
contribui para atrair novas aeronaves para o aeroporto, que está
em franco desenvolvimento principalmente com o crescimento do
setor do agronegócio", conta.
O sistema de videomonitoramento, que será instalado pela
Guarda Civil Municipal de Piracicaba, que já recebeu os R$ 130 mil
destinados pela deputada Professora Bebel, conforme Marcelo Kraide, é de longo alcance e irá varrer
não só toda pista do aeroporto e
seus hangares, mas também atenderá toda aquela região, inclusive
com alcance inclusive para as regiões da Caterpillar e do bairro Monte Alegre, que ficam nas imediações.
"Temos trabalhado duro para
manter o aeroporto Pedro Morganti mais seguro a todos os visitantes
e principalmente as empresas que
lá operam no setor aéreo. Uma de
nossas maiores dificuldades sempre foi fazer a segurança da área
total dos 380.000m² com uma limitação muito grande de funcionários. Quando meu amigo Marcos Petri me disse que estava ten-

Pista do Aeroporto Pedro Morganti, que terá sistema de segurança por videomonitoramento

tando junto a equipe da Deputada
Bebel uma emenda parlamentar
para a implantação do sistema de
monitoramento por câmeras no
aeroporto, confesso que fiquei surpreso porque existe uma demanda
enorme de emendas em diversos
setores, apesar de nossa extrema
necessidade. Hoje venho aqui agradecer a confiança em primeiro lugar em nosso trabalho e dizer que
esse é um belo exemplo de dinheiro

público bem aplicado", escreveu
Marcelo Kraide, nas redes sociais,
agradecendo a deputada Professora Bebel e todos que se empenharam para a liberação do recurso.
Em suas redes sociais, a deputada Bebel também relatou a sua
felicidade em poder contribuir com
a melhoria do sistema de segurança do aeroporto. "Fico imensamente feliz com a liberação de emenda
parlamentar de R$ 130 mil, que

destinei para o Aeroporto Pedro
Morgante, que irá contribuir, e
muito, para que seja ampliada a segurança em toda aquela região da
cidade, uma vez que as câmeras são
de longo alcance, contribuindo inclusive para garantir que o aeroporto fique cada vez mais atrativos, uma
vez que o sistema aéreo tem contribuído, e muito, para o desenvolvimento regional e o mundo do negócio", declarou a parlamentar.

Marcos Petri intermediou a solicitação para que a deputada
destinasse a emenda parlamentar

Esta publicação custou R$ 203,55 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 318,86 aos cofres públicos
Esta publicação custou R$ 389,94 aos cofres públicos
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VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabela. Tratar (19) 9.9862-4594.

O que é o Eixo de Gestão e Negócios?
Vamos falar sobre os nossos
cursos técnicos modulares? Você já
sabe que em nossa cidade temos uma
Etec, cujo eixo principal é o de Gestão e Negócios, já formamos muitas
turmas nos cursos de Técnicos de
Contabilidade, Logística, Comércio,
Administração, Recursos Humanos,
Marketing e Serviços Jurídicos. A novidade é que no segundo semestre
deste ano contaremos com um novo
Eixo, o de Meio Ambiente e Saúde,
com a estreia do curso Técnico Modelar de Nutrição e Dietética, noturno, também, não podemos deixar de
citar a abertura da Classe Descentralizada da Etec Gustavo Teixeira em
Santa Maria da Serra com o curso
Técnico em Administração, curso de
qualidade e gratuito, nosso corpo
docente e pedagógico irá oferecer o
suporte para o desenvolvimento do
curso e das aulas em formato semelhante ao que ocorrem na sede em São
Pedro. Mas o que é o eixo de gestão e
negócios? Esse eixo compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas
na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações, abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negóci-

os e serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os
portes e ramos de atuação (Catálogo
Nacional, 2008). Dentro desse eixo
encontramos muitos cursos e muitos
já foram ofertados na Etec Gustavo
Teixeira, como nosso curso da vez é o
Técnico em Administração vamos conhecê-lo um pouco mais, através do
perfil profissional do Técnico em Administração. Um perfil alicerçado na
criatividade, na ética e no empreendedorismo. Um profissional preparado para atuar com responsabilidade
sociocultural e gerenciar empresas
públicas e privadas dos mais diversos setores, utilizando conceitos e
princípios da administração, das relações interpessoais,dasnegociações,da
legislaçãoempresarialcomosinstrumentosdeinformática. Percebe quantas habilidades e competências são desenvolvidas para que esse profissional
desempenhe suas funções? Fique ligado em nossas redes sociais,
pois, no final do ano temos novo
Vestibulinho e nova oportunidade
para fazer parte de nossa Etec!
Por Janaina Acácia - Coordenadora do Eixo de Gestão e Negócios da Etec Gustavo Teixeira.

Economia Verde
André Naves
Um dos termos da moda, a "resiliência", é uma nomenclatura emprestada metaforicamente da física, significando as alterações que certos corpos
adquirem a partir de pressões e forças
exteriores. Pode-se resumi-la como sendo a capacidade de adaptação a novas
situações e desafios. O mundo atravessa uma mudança geopolítica a exigir alterações nas relações de poder, enraizada nos conflitos e oportunidades que
surgiramapartirdeinovações,paradigmas
tecnológicosenecessidadesemergentes de
subsistência da vida humana.
Em outras palavras, é lícito dizer que
o modo de vida humano deve se adequar às
balizas impostas pela Natureza, operando,
com criatividade e trabalho, para a transformação das dificuldades e restrições, no
nascedourodealternativasqueelevemadignidade individual e coletiva.
É nesse contexto que o Brasil aparece como liderança potencial e celeiro
de oportunidades na nova ordem mundial. Essa nova conformação de forças
geopolíticas, também caracterizada
como "Geopolítica ESG" (Environmental, Social e Governance) possui no Brasil o natural protagonista, seja por sua
enorme biodiversidade e pluralidade de
biomas - que vão dos sistemas semiáridos da Caatinga, passando pelo
Cerrado, as áreas alagadas do Pantanal, as florestas tropicais, até os
campos e pradarias -, seja pelas
oportunidades energéticas.
É interessante frisar que essa
imensa miríade de biodiversidade pode
se traduzir em ganhos bioeconômicos,
inovativos e sociais, mediante a valorização do indivíduo, bem como de suas
relações com o mundo que o circunda.
Paralelamente, a matriz energética brasileira, atualmente uma das mais limpas do mundo, possui potencialidades

para produções eólicas, fotovoltaicas,
bioenergéticas (biogases e biometano,
por exemplo), que podem constituir impulso à produção de baterias e hidrogênio verde. É relevante destacar que o
agronegócio brasileiro, um dos atores
econômicos mais produtivos e sustentáveis do planeta, é vetor de preservação e
regeneração natural; além de inovação
tecnológica, inclusiva e sustentável, devendotomarassentoprincipalnosdebatesacercadosnovospadrõesparaodesenvolvimento econômico e social.

A chamada
emergência
climática é uma
oportunidade de
ouro para que o
Brasil evolua
para novos
paradigmas
Entretanto, para que a falsa, diga-se,
imagem negativa que a iniciativa pública e
privada brasileira possuem seja revertida, é
necessária a construção de toda uma estrutura de aferição da veracidade dos critérios
"ESG", uma contabilidade de carbono que
demonstre, em critérios quantitativos, o
montante total do carbono sequestrado;
agências de "rating" que certifiquem a sustentabilidade ambiental e social; e mecanismos de transparência que coíbam as práticas típicas de greenwashing. Resumindo, a
chamadaemergênciaclimáticaéumaoportunidade de ouro para que o Brasil evolua
para novos paradigmas de Desenvolvimento Justo, Inclusivo e Sustentável.
André Naves, Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais. Escritor, professor e palestrante

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.
------------------------------------------

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
SR.SEBASTIÃO ANTONIO
SOARES faleceu no dia 09/06
na cidade de Piracicaba aos
80 anos de idade.Era casado
com a Sra.Ignez Bonfate
Soares.Era filhos dos finados
Sr.Iduvilio Soares e da
Sra.Maria Aparecida Miranda
Soares.Deixa o filho: Reginaldo Soares casado com Fabio
Ap. Fracassi Soares. Deixa parente e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento deu
se dia 10/06 ás 13:00 h siando
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)
SRA. CELINA MARGARIDA
DA SILVA DE LIMA faleceu no
dia 09/06 na cidade de Charqueada, aos 71 anos de idade
e era casada com Sr. Geraldo
de Lima.Era filha dos finados
Sr. Bernardo da Silva e da Sra.
Malvina Fernandes da Silva.
Deixa o filho: Claudio de
Lima.Deixa ainda netos e demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 10/06 ás
16:00 h saindo a urna mortuá-

ria do Velório Municipal seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.BENEDICTO GALANTE
faleceu no dia 11/06 na cidade
de São Pedro aos 87 anos de
idade.Era casado com a Sra
Angelina Bertochi Galante. Era
filhos dos finados Sr.Gramacio
e da Sra.Maria Brunossi.Deixa
os filhos:Vera Lucia Galanti
Veroneze ,Carlos Alberto Galante , Edesildo Galante . Deixa Netos, Bisnetos parente e
amigos.O seu sepultamento
deu se dia 11/06 ás 09:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 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.FLAVIO DA SILVA faleceu no
dia 13/06 na cidade de Piracicaba aos 78 anos de idade e era
casado com a Sra.Maria de Fatima Gonçalves. era filho dos finados Sr.Otavio da Silva e da
Sra.Barbara Lidia da Silva.Deixa
as filhas :Ana Claudia e Herika aparecida .Deixa netos e demais paren-

tes .O seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 13/06 ás
16:00 h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo para o
Cemitériodamesmalocalidadeonde
foi inumado em jazigo da
família.(RUPO BOM JESUS FUNERAIS )
RITA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO faleceu no dia 14/06 na
cidade de São Pedro aos 89
anos de idade Era filha dos finados Sr.Benedicto Antonio de
Oliveira e da Sra.Thereza For-

tunato Corone.Deixa os filhos:
Claudir, Maria Aparecida e
João Antonio. Deixa netos, bisneto, tataraneto e demais
parentes.O seu sepultamento
seu sepultamento deu se dia
14/06 ás 09:00 h saindo a
urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala
2 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.

98166-5783

SRA. MARIA JOSE BERTOLINI RIBEIRO faleceu dia 08/
02/2022, na cidade de São
Pedro, contava 73 anos, filha
dos finados Sr. João Bertoline
e da Sra. Lazara Lopes, era
casada com o Sr. Romeu Lopes Ribeiro; deixa os filhos:
Isabel Lopes Ribeiro; Edenilson Lopes Ribeiro, casado com
a Sra. Bernadete Afonso Ribeiro; Romilda Lopes Luiz, casada com o Sr. João Antonio
Luiz; Marcia Maria Lopes Ribeiro; Nelisa Ribeiro do Nascimento, casada com o Sr. Claudio Deufino do Nascimento.
Deixa netos, bisnetos demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 09/06/2022 às 10h30
do Velório Municipal de São
Pedro, para o Cemitério Parque São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
SRA. CAROLINA MERENDINO FERRAZ faleceu dia 09/
06/2022, na cidade de São
Pedro, contava 83 anos, filha
dos finados Sr. Merendino Carmelo e da Sra. Sibila Pinotti
Merendino, era viúva do Sr. Alvaro Ferraz; deixa os filhos:
Isaura Maria Ferraz Rochelle, casada com o Sr. Luiz
Henrique de Almeida Rochelle; Jose Geraldo Ferraz; Maria Jose Ferraz Brizola, casada com o Sr. Marcelo Brizola. Sepultamento dia 09/06/
2022 às 16h30 do Velório
Memorial São Pedro, sala
01 para o Cemitério Municipal
Saudade São Pedro. (Abil Grupo Unidas Funerais).
SR. SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA faleceu dia 10/
06/2022, na cidade de São
Pedro, contava 79 anos, filho
dos finados Sr. Benedito Antonio da Silva e da Sra. Santa
Berto, era casado com a Sra.
Maria Aparecida Fantato da
Silva; deixa a filha: Cristina Antonia da Silva Anzolin, casada
com o Sr. Marcos Cesar Anzolin. Deixa irmãos, sobrinhos,
netos, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 11/
06/2022 às 13h00 da sala 01
do Velório Memorial de São
Pedro para o Cemitério da
Saudade de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais). Sra.

Maria Geilza dos Santos - Faleceu dia 13/06/2022, na cidade de Piracicaba, contava 53
anos, filha do finado Sr. João
Bonifacio dos Santos e da Sra.
Josefa Rosa dos Santos, era
viúva do Sr. João Ferreira dos
Santos; deixa os filhos: Gabrielle Ferreira dos Santos; Felipe Ferreira dos Santos; Marcelo Ferreira dos Santos; Tatiane Ferreira dos Santos. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 13/
06/2022 às 17h00 do Velório
Municipal de Charqueada, para
referida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais)
SR. JOSE CONCEIÇÃO
JUNIOR faleceu dia 14/06/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jose Conceição e da
Sra. Geralda Casemiro dos
Santos, era viúvo da Sra. Neusa Alves Conceição; deixa os
filhos: Daniel Alves Conceição,
casado com a Sra. Norma
Costa de Jesus Hirata; Mirian
Alves Conceição Fernandes,
casada com o Sr. Florisvaldo
Fernandes e Denise Alves
Campos, casada com o Sr.
Wilson Elias Campos. Deixa
irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 15/
06/2022 às 15h00 do Velório
Municipal de São Pedro para
o Cemitério Parque São Pedro.
(Abil Grupo Unidas Funerais)
SR. ALFREDO MORATO
DO AMARAL FILHO faleceu
dia 14/06/2022, na cidade de
Águas de São Pedro, contava
91 anos, filho dos finados Sr.
Alfredo Morato do Amaral e da
Sra. Alzira Morato Aguirre; deixa os filhos: Raquel Morato do
Amaral Costa, Eliane Morato
do Amaral Vieira; João Carlos
Morato do Amaral, casado com
a Sra. Celia Regina Oliveira do
Amaral e Paulo Sergio Morato do
Amaral, casado com a Sra.
Alessandra Pinatti Marti. Deixa sobrinhos, netos, bisnetas,
demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação
dia 16/06/2022, ás 10h00 no
Crematório Unidas - Bom Jesus da cidade de Piracicaba.
(Abil Grupo Unidas Funerais)

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP
Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil
Faço saber que pretendem converter a união estável em casamento e
apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil
Brasileiro.
ANGELO AGUINALDO PICCOLO, estado civil divorciado, profissão
aposentado, nascido em São Paulo (29º Subdistrito - Santo Amaro), SP, no
dia trinta e um de agosto de mil novecentos e cinquenta e nove (31/08/
1959), residente e domiciliado na Alameda dos Ipês, 322, Jardim Botânico,
São Pedro, SP, filho de PEDRO PICCOLO e de SANTINA BOTTER PICCOLO.
MÔNICA MICHEL, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida
em São Paulo (29º Subdistrito - Santo Amaro), SP, no dia vinte e nove
de março de mil novecentos e sessenta e seis (29/03/1966), residente e
domiciliada na Alameda dos Ipês, 322, Jardim Botânico, São Pedro, SP,
filha de JOSÉ SCHNEIDER MICHEL e de ROSALIA ALVES.
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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I NCLUSÃO

Prefeitura anuncia programação
dentro do 'Mês da Diversidade'
Atividades começam nesta segunda-feira, 20, e seguem até o final do mês. Na sexta, 24, haverá palestra com a pesquisadora Rita Von Hunty

Deficiência, inclusão, estereótipos, espetáculos teatrais, desenvolvimento atípico e diversidade
étnica são temas que serão abordados na programação preparada
pela Prefeitura de São Pedro para
marcar o Mês da Diversidade.
A programação começa no dia
20, às 14h, com a palestra sobre
Longevidade, Inclusão e Diversidade, com Pedro Aguiar, na Câmara
Municipal. No dia 21, às 14h, o grupo Coletivo Peneiras apresenta a
peça "Zuri e o pé de Dendê", no
Cine Teatro São Pedro.
No dia 22, às 14h, na Câmara
Municipal, Eduardo Azzini e Luiz
Filipe Manara falam sobre pessoas
com deficiência e a importância da
diversidade.
No dia 23, também às 20h,
Mayra Camargo fala sobre Diversidade Étnica, e Inclusão na Etec
Gustavo Teixeira.
Estereótipo é o tema da palestra de Rita Von Hunty, persona de
Guilherme Terreri Lima Pereira,
formado em artes cênicas e letras.
Na palestra que acontece às 20h
do dia 24, no Centro de Convenções, serão abordados temas como

a história e origem dos estereótipos, significado da palavra, consequências negativas da propagação de estereótipos (exclusão) e
a importância da conscientização, da inclusão, da diversidade e da representatividade. As
inscrições gratuitas devem ser
feitas pelo Sympla.
O espetáculo "Rogério venha ver a travesti", com Anselmo Figueiredo será apresentado às 20h do dia 25, no Museu
Gustavo Teixeira.
A psicóloga Rosineide Soares fala sobre pessoas com deficiência ou com desenvolvimento atípico: um diálogo sobre inclusão, no dia 26, às 15h, na Secretaria de Turismo.
No dia 27, às 8h e às 10h, alunos dos terceiros anos da Etec Gustavo Teixeira apresentam a peça
"Diversidade sim, felicidade também!", no Cine Teatro São Pedro.
Alunos do 1° Itinerário de
Linguagens e Ciências Humanas
da Etec Gustavo Teixeira apresentam, às 8h e as 10h do dia 28,
no Cine Teatro São Pedro, a peça
"As curiosidades da Emília".

Outra atividade da programação será conduzida pela psicóloga Luana Bertochi, que vai
fazer palestras e conversas nas
escolas públicas com o tema "O
medo de ser quem somos!, como
as mídias sociais influenciam
no desenvolvimento dos jovens". As palestras acontecem
até o final de setembro, contemplando todas as escolas públicas da cidade. Nas escolas da rede
municipal, os alunos estão elaborando cartazes, com orientação dos
professores, sobre a intolerância,
diversidade e todas as formas de
preconceito. Os trabalhos serão expostos no museu Gustavo Teixeira. Toda a programação é gratuita
e a inscrição prévia deve ser feita
para a palestra do dia 24.
"O mês de junho é mundialmente conhecido como o momento de celebrar a luta contra a discriminação e isso nos estimulou a
preparar uma série de eventos com
informações e estímulos a reflexões
para falar sobre diversidade e a
luta contra qualquer tipo de discriminação", destaca o coordenador de Cultura, Ivan Teixeira.

Rita Von Hunty ministrará a palestra "Esteriótipos"
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Equipe local conquista
resultado inédito
Terceiro lugar da coreografia nos Jogos da Melhor Idade foi conquistado no
sábado (11); Jogos da Melhor Idade foram realizado em Lençóis Paulista
Uma coreografia sobre maculelê garantiu à equipe de São Pedro
nos Jomi (Jogos da Melhor Idade)
realizados em Lençóis Paulista, a
conquista inédita da medalha de
bronze nesta modalidade
A competição de coreografia aconteceu no sábado, dia 11,
com a participação de 10 municípios. "A coreografia contou
com a emoção de apresentar a
cultura do nosso país em seu ritmo, empolgando os árbitros e o júri
com a dança que mistura os passos de capoeira", conta a professora e coreógrafa Maite Bina. Ela
relatou também que após a apresentação, mesmo antes do resultado, foi emocionante sentir a
interação com a platéia.
São Pedro conquistou a medalha de bronze e dividiu o pódio com Botucatu, que ficou em
segundo lugar e Jaú, em primeiro. "É muito importante mostrar a cultura brasileira, tanto
para o grupo da melhor idade,
quanto para todos que prestigiaram o evento", disse a profes-

Divulgação

Escola Be Blue realiza segunda
edição do Talent Show
No último dia 3, no Centro de
Convenções de São Pedro, a Escola
de Inglês Be Blue realizou a segunda edição do Talent Show. Com o
objetivo de trazer mais uma experiência americana para os alunos,
a unidade de ensino reuniu estudantes, amigos e familiares para
várias apresentações musicais.
De acordo com diretora e proprietária a Be Blue, Vanessa Filie,
as apresentações foram feitas oito
equipes, além da Immersion, com
crianças de 4 a 6 anos. "Tivemos
uma bancada de jurados com a
presença da bailarina e empresária
Leticia Landahl, do empresário do
ramo de entretenimento, Dimas
Izidoro, e da professora de canto e
empresária, Natalia Gregolin. Com
interação pelo nosso instagram, os

pontos decisivos foram decididos
por lá", explicou. Vanessa contou
que o grupo ganhador teve como
premio uma viagem com todos os
integrantes para o parque de cama
elástica Jump Mania, em Campinas. "Fizemos também comidas típicas desses eventos americanos,
como cachorro quente, pipoca e
maçã do amor". A Be Blue, segundo a diretora, é o único centro credenciado da Metodologia Callan na
região. A escola oferece cursos de
Inglês para adultos, teens e kids a
partir de 4 anos de idade, espanhol
e português para estrangeiros,
além de preparação para exames
internacionais e business. "Temos como eventos fixos anuais
o St. Patrick's Day, o Talent Show,
o Blue Camp e o Halloween".
Divulgação

Grupo de Coreografia de São Pedro no Jomi, em Lençóis Paulista dia 11

sora. Os Jomi aconteceram em
Lençóis Paulista até o último
dia 15, com a participação de
mais de 30 municípios da região
esportiva. A delegação de São

Pedro foi formada por aproximadamente 60 pessoas entre
atletas e comissão técnica e disputa 3 modalidades esportivas ,
em 6 categorias: voleibol cate-

goria 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 +.

P AVIMENT
AÇÃO
VIMENTAÇÃO

Investimento de São Pedro chega a R$ 18 milhões
Divulgação/Prefeitura

Desde o início de 2021 até o
final deste ano, o investimento em
pavimentação feito pela Prefeitura
de São Pedro vai chegar a R$ 18
milhões. O valor inclui obras já realizadas, como a pavimentação da
Estrada do Macuco e do bairro Giocondo; em andamento, como as
obras nos bairros Chácaras ABC e
Mirante e as já programadas, como
a do loteamento Serra Verde. O pacote de benfeitorias que vai pavimentar 117.250 metros quadrados
de vias inclui também o Programa
Nossa Rua, lançado pelo Governo

do Estado com o intuito de enviar
aos municípios recursos para pavimentação asfáltica de vias urbanas
de terra. Em São Pedro, vão ser
investimentos R$ 10 milhões - R$
5 milhões do Estado e R$ 5 milhões
de recursos municipais para atender diversas localidades. "A pavimentação proporciona qualidade
de vida aos munícipes e garante melhor infraestrutura aos
moradores de diversos bairros,
por isso investimos esse volume
significativo de recursos", destaca o prefeito Thiago Silva.

Os serviços são executados pela Secretaria de Obras do Município

O prefeito Thiago Silva acompanha as obras em todo o Município

Escola de Inglês reuniu estudantes, amigos e familiares para várias apresentações musicais
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São Pedro conquista seis
medalhas e garante 8º lugar

As seis medalhas conquistadas pela delegação de São Pedro ouro e prata na dança de salão,
ouro, prata e bronze no vôlei adaptado e bronze na coreografia - garantiram 44 pontos e o 8º lugar no
Jomi (Jogos da Melhor Idade) que
aconteceu até o dia 15 em Lençóis
Paulista, sede da fase regional da
competição organizada pela Secretaria Estadual de Esportes para o
público com 60 anos ou mais com
a participação de 32 municípios.
A equipe de São Pedro, formada por aproximadamente 60 pessoas, entre atletas e comissão técnica, disputou três modalidades

esportivas em 6 categorias. Na volta para casa, muitas marcas importantes, como a conquista inédita da
medalha de bronze na coreografia,
que teve como tema o maculelê; a
conquista do bicampeonato na
dança de salão e os resultados no
vôlei adaptado.
Após sete anos fora dos Jogos da Melhor Idade, o Voleibol
Adaptado de São Pedro voltou
para escrever um novo capítulo
de uma história coroada por
muitas conquistas. As equipes
masculina e feminina categoria
A (60 anos) e a equipe Masculina Categoria B (70 anos) se clas-

sificaram para as semifinais no
dia 14 de junho.
A equipe feminina enfrentou a campeã da competição Pirassununga, em um jogo bem
disputado. Pirassununga se
classificou para a final com um
2x1 apertado e a equipe são-pedrense lutou então pelo bronze, o que
as atletas fizeram com louvor, no
dia 15 de junho. "Este resultado
garantiu a volta de São Pedro à elite do voleibol adaptado feminino ", disse a técnica das equipes, Janaína Acácia.
As equipes masculinas fizeram as finais contra os donos

da casa, as equipes de Lençóis
Paulista. A equipe 70 ganhou o
jogo por 2x0 e tornou-se campeã regional. A equipe 60 perdeu o confronto, mas trouxe
para casa uma honrosa medalha de prata. "Voltamos a treinar em fevereiro, após 2 anos
de pandemia. Ter 3 equipes subindo ao pódio é a coroação de
um trabalho sério. Meus meninos e meninas vestiram a camisa, dedicaram-se e trouxeram
para casa uma mala cheia de
medalhas. Sinto muito orgulho
de cada um deles, agradeço ao
prefeito Thiago Silva, ao coor-

denador de Esportes Claudinei
Arruda e à incansável Angelica, por terem abraçado o projeto e nos permitido representar
nossa cidade em tão grandioso
evento", completou a técnica.
DANÇA DE SALÃO - A disputa da dança de salão aconteceu na
terça-feira à noite. São Pedro participou em duas categorias e garantiu
medalha em ambas.
Defendendo o título pela categoria B (70 a 80 anos), Gastão e
Flora dançaram valsa e samba e
tornaram-se bicampeões. Na categoria C ( 80 +) Givanete e Nelson dançaram valsa e bolero e fi-

caram com a medalha de prata. As
duas duplas campeãs garantiram
vaga para a final estadual da modalidade, que será disputada mês
que vem em Presidente Prudente
O secretário de Governo e coordenador de Esportes Claudinei
Arruda parabenizou todos os participantes pelas conquistas. "Os resultados são frutos dos investimentos que
fizemos nas diversas modalidades e na
estrutura do esporte, além do empenho
dosparticipantes,querealmentevestem
a camisa. Agradeço o prefeito Thiago
Silva e os atletas e a comissão técnica,
que estão de parabéns pelas marcas
conquistadas", disse.
Divulgação

Vôlei masculino

Gastão e Flora: dança de salão

Vôleibol feminino
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P OLÍTICA

Alex de Madureira lança pré-candidatura
para a reeleição a deputado estadual
Em evento que contou com 670 pessoas, o atual parlamentar paulista, filiado ao PL, anunciou que disputará reeleição para cadeira na Alesp
Filiado ao Partido Liberal
(PL), o pastor Alex de Madureira anunciou sua pré-candidatura à reeleição de deputado estadual no evento promovido na
noite da última quinta-feira (9),
com direito a casa cheia, no Salão
de Festas do Espaço Beira Rio, em
Piracicaba, sua cidade natal.
“Quere renovar meu compromisso com Piracicaba e toda a região metropolitana que nos cerca
para continuar avançando. Mas,
o ato de hoje é a pedra fundamental e ainda estou na pré-candidatura, somente a partir de 16 de
agosto iniciaremos nosso projeto
para a reeleição e todo apoio será
bem-vindo nessa caminhada”,
afirmou o atual deputado estadual pela Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp).
Entre prefeitos, autoridades municipais, familiares, ami-

gos, simpatizantes, correligionários, partidários e políticos de
várias regiões, o evento contou
com o expressivo número de 670
pessoas vindas de diferentes partes do Estado de São Paulo.
“Após quase quatro anos de
um primeiro mandato de muito
aprendizado, onde tive a oportunidade de contribuir em diversas
conquistas para a nossa cidade e
algumas regiões do Estado, agora sigo para ser avaliado pelo eleitor. Sim, porque ao buscar a reeleição de deputado estadual na
Assembleia Legislativa de São
Paulo irei passar pelo crivo de
avaliação do eleitorado e será
essa mesma população que irá
dizer se estou no caminho certo”,
afirmou Alex de Madureira.
Em 2018, Alex se tornou deputado estadual concorrendo
pela primeira vez, em São Paulo

e, agora, concorrerá à reeleição
mantendo as mesmas bandeiras
que vem defendendo: saúde, educação, segurança pública, os valores da família e a causa animal.
“Meu principal objetivo continua sendo o de trabalhar em
propostas para que Piracicaba e
as cidades vizinhas exerçam um
papel de protagonismo no estado, ainda mais agora com a criação do Região Metropolitana de
Piracicaba que tem tudo para
alavancar o crescimento de todos os municípios que o compõe”, disse Alex de Madureira.
O pré-candidato agradeceu
publicamente a todos os que decidiram “ombrear essa luta” ao
nomear todas as autoridades
presentes no ato e os que discursaram em defesa do seu nome.
“Sabemos que o caminho a ser
trilhado será repleto de obstáculos,

mas a certeza da vitória é oriunda
da ajuda de Deus e o sentimento
de mudança que carrego comigo
me dá coragem para seguir em
frente, pois hoje percebi aqui que
estou rodeados de amigos e, juntos, iremos fazer de São Paulo um
Estado muito melhor”, completou
o parlamentar piracicabano.
Ao concluir seu discurso,
Alex de Madureira convocou o
eleitor a buscar soluções reais
para suas vidas e não para os problemas vindos das redes sociais.
“Quem me conhece sabe da
minha política feita com amor, respeito ao próximo, honestidade e
moralidade pública. Eu estou diariamente nas ruas conhecendo a
realidade da população e para
continuar fazendo meu trabalho
precisamos do povo ao nosso lado”,
completou o pré-candidato.
(Fotos de Paulo Ricardo Santos)

Alex de Madureira entre a tia Eliene Conus de Oliveira
e a mãe, Maria Muniz de Oliveira

Alex de Madureira com seu pai, Antonio Conus de Oliveira

Rogério Achilles, Alex de Madureira e Capitão Gomes

Ana Pavão e Alex de Madureira

Nelita Michel e Alex de Madureira

Vanessa Botom e Alex de Madureira

Rico Veneno, Alex de Madureira e João Victor Barboza

Tatinho e Alex de Madureira

Alex de Madureira e seu filho Matheus

Alex de Madureira e Cassio Luiz

Alex de Madureira e Josef Borges

Alex de Madureira e Elaine Oliveira

Aline Zampieri, Alex de Madureira e Evandro Zampieri

Flávio Copolli, Alex de Madureira, Jairinho Mattos
e Reinaldo Corazza

André Simioni, Erick Gomes, Alex de Madureira,
Euclídes Libardi e Paulo Estavão

Cap PM Leandro Carilli, Marcelo Alexandrino, Marcelo Kraide,
Alex de Madureira, Daniel Rosenthal e Ricardo Kraide
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H OMENAGEM

F R O TA

Secretário do MT receberá moção
de aplausos proposta por Nelinho

Águas de São Pedro recebe
camionete para segurança
Divulação

Maurício Munhoz Ferraz receberá homenagem da Câmara Municipal de
Águas de São Pedro, através de moção proposta pelo vereador Nelinho (PT)
O mestre em sociologia Maurício Munhoz Ferraz, atualmente
secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato
Grosso, receberá moção de congratulações com aplausos da Câmara
Municipal de Águas de São Pelo,
pela notoriedade e brilhante trabalho que desenvolve junto ao Governo de Mato Grosso no setor de agronegócios e tecnologia. A moção,
aprovada por unanimidade, pela
Câmara Municipal de Águas de São
Pedro, em sua última sessão, é de
autoria do vereador Nelinho Noronha (PT), amigo pessoal de Maurício Munhoz Ferraz, que nasceu
em Piracicaba, mas que cresceu na
cidade de Águas de São Pedro,
onde cultiva diversos amigos.
Na moção, o vereador Nelinho
Noronha destaca que o secretário
de Estado de Ciencia, Tecnologia e
Inovação de Mato Grosso, Mauricio Munhoz Ferraz, faz a diferença
e aproveita bem o tempo de aprendizado se projetando com destaque
em nível nacional. "Este Mestre
natural de Piracicaba, no entanto
criado desde tenra idade no município de Águas de São Pedro, conhecido por muitos de nós, pois foi
estudante na Escola Ângelo Frazin, em nossa Cidade, é digno da
nossa admiração e do nosso reconhecimento", diz Nelinho.
O vereador destaca ainda que
Mauricio Ferraz "cresceu em Águas
de São Pedro, estudou conosco, trabalhou em nosso município, buscou
prospecção nos estudos, hoje é Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso.
Sociólogo, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em sociologia rural pela Universidade Federal de Mato Grosso, com a
dissertação "O Avanço do agronegócio e os índices de crescimento sustentável dos municípios do Mato
Grosso". Mauricio foi diretor do Instituto de Pesquisas da Fecomércio
MT, secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso, agente arrecadador da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, secretário de Fazenda de Juína/MT,
Secretário de serviços legislativos da
Assembleia Legislativa de Mato Gros-

Divulgação

E a Frota Municipal segue
sendo reforçada. Desta vez, a
Secretaria de Segurança Pública foi contemplada com uma
L200 Triton. O veículo, entregue em mãos pelo prefeito
João Victor Barboza ao titular da Pasta, Valdir Gibim,
custou R$ 254 mil e foi viabilizado pelo deputado federal

Maurício Ferraz, que cresceu em Águas de São Pedro, é o atual secretário estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

so, superintendente da Associação
Mato-grossense dos Municípios,
Conselheiro do MT Fomento (banco
de desenvolvimento de Mato Grosso), consultor na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, organizador
dos livros técnicos publicados:
Desi\ualdades Regionais em Mato
Grosso / Amazônia, das ameaças
históricas à ocupação do cerrado /
Cenários Estratégicos de Mato Grosso / Lei Kandir e o enfraquecimento
dos municípios (utilizado como fonte em diversos trabalhos acadêmicos
por todo país e parte do acervo da
biblioteca do congresso dos Estados
Unidos) e Que Reforma é essa? Uma
crítica ao sistema tributário brasileiro", conta.
Nelinho Noronha ressalta ainda que é de grande relevância os
prêmios e estudos conquistados pelo

secretário Mauricio Ferraz, como
vencedor do Prêmio Celso Furtado,
promovido pelo Ministério de Integração Nacional (2017/18), com o
tema: Agroecologia na fronteira;
vencedor do Concurso Internacional do Banco da Amazônia: Empreendedorismo Consciente (2007);
Coautor dos estudos: "Mato Grosso Mais Eficiente" e "Lei da Eficiência Pública", e com o economista
Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES (2014) elaborou a
lei que distribui o ICMS e a lei que
distribui o Fethab, aos municípios
de Mato Grosso (2014). Além disso,
proferiu palestras sobre economia e
agronegócio na Rowen University,
em New Jersey, Estados Unidos;
pela Clinton Initiative, no Rio de
Janeiro e em Denver, Estados Unidos(2014), assim como tem artigos

e matérias sobre economia publicados no Jornal Valor Econômico, de
São Paulo, e diversos jornais e sites
de Mato Grosso. Foi o criador da
Central de projetos na Associação
Mato-grossense dos Municípios e
do ICSM, índice de crescimento sustentável dos municípios.
Para o vereador Nelinho Noronha, "são resultados como estes,
são atitudes honrosas como esta
que bem demonstram que o ser
humano deve acreditar sempre em
si, e não desistir nunca de perseguir seus ideais mais elevados.
"Quem acredita em seu potencial e
luta pela construção do seu destino e de um país melhor, será sempre um vencedor, e é por isto que
este Poder Legislativo faz esta justa homenagem a este brilhante, filho da nossa terra!", concluiu.

Arnaldo Jardim. "Um ganho
sem precedentes para a área
da segurança pública. E assim mantemos nosso compromisso em dar melhor condição
de trabalho para nossos funcionários e seguir com a renovação dos veículos que se faz
necessário", disse o chefe do
Executivo águapedrense.

