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Prefeitura de São Pedro adianta
o pagamento de parcela do 13º
A legislação prevê pagamento do benefício no dia 30 de junho, mas foi adiantado para dia 28, véspera do feriado de São Pedro

A Prefeitura de São Pedro vai
pagar aos 1.120 servidores
municipais a primeira parce-
la do 13º salário no dia 28 de
junho, medida que garante
uma movimentação extra de
R$ 1,4 milhão na economia
são-pedrense.  A legislação
prevê o pagamento do bene-
fício no dia 30 de junho, mas
foi adiantado para o dia 28,
véspera do fer iado de São
Pedro, padroeiro da cidade.
O prefeito Thiago Silva des-
taca que esta medida é mais
um atestado da boa gestão fi-
nanceira do município.  "O
compromisso com os servido-
res sempre esteve entre a s
p r i o r i d a d e s  d o  n o s s o  g o -
v e r n o  e  o s  p a g a m e n t o s  e m
d i a  o u  m e s m o  a n t e s  d o
p r e v i s t o ,  c o m o  n e s t e
c a s o ,  g a r a n t e m  u m  r e f o r -
ç o  p a r a  a  economia de São
Pedro .  Isso  é  poss íve l  gra-
ç a s  a o  p l a n e j a m e n t o  e  à
gestão que realizamos sem-
p r e  c o m  f o c o  n o  u s o  d o s
recursos públicos de f o r m a
e f i c i e n t e " ,  d e s t a c o u .Prefeito Thiago Silva garante: "compromisso com os servidores"

Deputada Bebel traz recursos para a segurança pública em Águas de São Pedro

Divulgação

PRAÇA – Inauguração da praça em home-
nagem a Meirinho será terça-feira, 28. A4

Bebel consegue
mais R$ 250 mil
para Águas
A deputada estadual Professora
Bebel (PT) acaba de conseguir
mais R$ 250 mil para a cidade de
Águas de São Pedro utilizar no
setor de segurança pública. Os
recursos foram solicitados pelo
vereador Nelinho Noronha
(PT), sendo que R$ 100 mil fo-
ram de emenda parlamentar
da própria deputada Bebel,
enquanto que outros R$ 150 mil
foram obtidos junto ao deputado
federal Vicente Paulo da Silva, o

Vicentinho (PT), com quem a de-
putada mantêm um trabalho de
parceria. De acordo com Nelinho
Noronha, os R$ 100 mil destina-
dos pela deputada Professora Be-
bel, através de emenda parlamen-
tar ao orçamento do Estado, fo-
ram pedidos pelo secretário mu-
nicipal de Segurança de Águas de
São Pedro, Valdir Gibim, e serão
utilizados para aquisição de um
veículo para utilização pela Guar-
da Civil Municipal da cidade.
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A mente, mente!
Aldo Nunes

Antes de mais
nada, quero me penali-
zar pelo engano come-
tido no artigo da sema-
na passada: o autor do
"bom exemplo" ao qual
me referi é do astrólo-
go Oscar Quiroga (que escreve dia-
riamente no Estadão). Não Osmar,
como escrevi no referido artigo e,
sim, Omar Cardoso (nome artísti-
co) que foi astrólogo, jornalista,
conferencista, radialista, sociólogo
e antropólogo, que conheci quan-
do militei no rádio cujo nome com-
pleto e, de registro, é Homar Hen-
rique Nunes, nascido em 30/06/
1921, em Ribeirão Preto-SP e faleci-
do em 22/11/1978 em Campinas-
SP, com 57 anos, e que na época,
fazia o programa Bom Dia na
Rádio Bandeirantes e também
era muito dedicado ao espiritis-
mo. Assim, aclarado e justifica-
do o erro cometido, passo ao
artigo para esta semana.

Para quem estuda e muito lê
sobre a mente física, especialmente
nos meus achados nas leituras eso-
téricas e das entidades e autores
mundialmente reconhecidos, das
quais faço parte.Na semana que
passou e esta que ora se finda, vejo
aumentar os acontecimentos inex-
plicáveis de fatos, reações e ativi-
dades sísmicas repetitivas de eras e
eras atrás. Por isso, dentro do possível,
tenho buscado colher exemplos de
fatos já vividos, e tentar transmiti-
los em meus artigos na expectativa
de que possa ajudar meus leitores
no entendimento de suas ocorrên-
cias, evitando que entrem em pâni-
co e tenham dias melhores.

No domingo que passou, dia
19, fui a São Carlos com minha es-
posa e meus amigos especiais, Luís
e Marinalva, para participar das
bodas-de-ouro de casamento de
um primo que esteve presente aqui
em São Pedro, quando comemorei
minha bodas-de-ouro. Lá estariam

O Brasil precisa de
mudanças urgentes
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Professora Bebel

Os últimos dias têm pro-
duzido fatos muito impor-
tantes. Infelizmente, a
maior parte deles são
acontecimentos lamentá-
veis que nos fazem ansiar
profundamente por mudanças
urgentes no nosso país.

Começo lamentando forte-
mente o assassinato do indigenis-
ta brasileiro Bruno Pereira e do jor-
nalista inglês Dam Phillips. Inde-
pendentemente da autoria do cri-
me, e ainda que não venhamos a
conhecer o possível mandante,
uma barbaridade como essa ocor-
re como resultado direto do apoio,
incentivo e acobertamento que o
atual governo federal faz das ati-
vidades ilegais de madeireiros,
garimpeiros, grileiros, fazendei-
ros e outros invasores nas ter-
ras indígenas na Amazônia e
em outras regiões do país.

Também fiquei bastante aba-
lada com a ocorrência de três mor-
tes dentro de um ônibus urbano
em nossa Piracicaba. Três vítimas
inocentes mortas a facadas por um
homem, sendo que até o momento
seus motivos são desconhecidos.
Outras pessoas foram feridas e, ob-
viamente, todos os que estavam
naquele coletivo passaram por mo-
mentos traumáticos que dificilmen-
te irão esquecer. É verdade que fa-
tos como esse podem ocorrer em
qualquer época, mas no momen-
to atual todos nós nos sentidos
muito inseguros e a falta de se-
gurança pública é uma realida-
de na cidade de Piracicaba.

É impossível não citar a bár-
bara agressão do procurador De-
métrius Macedo contra sua chefe,
a também procuradora Gabriela
Monteiro de Barros na cidade de
Registro, por ela ter instaurado
contra ele procedimento adminis-
trativo justamente devido a seu
comportamento agressivo com ou-
tra servidora. As imagens são cho-
cantes, mas não são uma novida-
de, lamentavelmente. Neste pais já
circularam nas redes sociais mui-
tas outras imagens de homens
agredindo e até mesmo assassinan-
do mulheres, entre elas esposas,
noivas, namoradas. Isso denota o
machismo estrutural da nossa so-
ciedade, a misoginia, e não há como
negar que essa situação vem pio-
rando nos últimos anos, sob essa
onda de retrocessos que tomou
conta do país.

Entre tantos outros fatos que
poderia citar, nesta semana tam-
bém tivemos a prisão do ex-minis-

tro da Educação e pastor
Milton Ribeiro, em decor-
rência das denúncias de
corrupção no MEC, com fa-
vorecimento de pastores e
correligionários do esque-
ma de poder do presidente
da República. O atual presi-

dente, que nada fez de bom para o
povo brasileiro - pelo contrário -,
alardeava aos quatro ventos que
não há corrupção em seu governo,
apesar de todas as evidências. Ago-

ra está muito mais difícil fazer essa
afirmação. Que o caso seja investi-
gado em toda a sua profundidade,
que os responsáveis sejam nomea-
dos, processados e punidos dentro
do devido processo legal.

Entretanto, na contramão de
tanta violência e escândalos, a se-
mana termina com pesquisas de
intenção de voto confirmando que
o nosso sempre presidente Lula con-
tinua mantendo sua dianteira para
as eleições de outubro. Destaco aqui
a pesquisa Datafolha, que indica a
possibilidade de vitória do presi-
dente Lula com 53% dos votos váli-
dos, contra 42% do atual presiden-
te. É sempre bom reafirmar que elei-
ção se ganha na urna e que pesqui-
sa não é resultado eleitoral. Mas a
cada dia estamos mais animados,
mobilizados e dispostos a mudar
esse país, para que retome o cami-
nho da construção de um futuro
melhor para todos.

Também estamos animados
com a pré-candidatura do nosso
professor Fernando Haddad, em
São Paulo. Temos que trabalhar
muito, mas falta pouco para que
finalmente o maior estado do país
possa colocar em prática um proje-
to de desenvolvimento econômico,
social e cultural em favor da maio-
ria da população. E, com certeza, o
povo paulista e brasileiro também
saberá escolher parlamentares no
âmbito nacional e estadual coeren-
tes com as necessidades do nosso
estado e do nosso país.

Professora Bebel, deputada
estadual pelo PT

Criança não é mãe
Alexandre Padilha

A perversidade co-
metida por uma juíza do
estado de Santa Catari-
na com uma criança de
11 anos que engravidou
após sofrer estupro, cau-
sou repulsa e indigna-
ção. É igualmente cruel o fato
da equipe médica de um hospi-
tal se recusar a fazer a inter-
rupção da gravidez, mesmo ela
sendo permitida no Código Pe-
nal em casos de violência sexu-
al, sem estabelecer o período da
gestação ou a necessidade de
ordem judicial.

É absolutamente asqueroso
que uma juíza determine que uma
criança deva gestar o resultado de
um estupro e a aprisione em um
abrigo para que seja evitado um
aborto legal, que é um direito dela.

A Lei do acolhimento a víti-
mas de violência instituída em
minha gestão no Ministério da
Saúde em 2013, obriga todos os
serviços do SUS a acolher às ví-
timas dessa situação e encami-
nha-las a hospitais de referên-
cia que oferecem o atendimento
de interrupção da gravidez no
tempo adequado. Isso é lei.

É direito de toda mulher in-
terromper a gravidez decorren-
te de violência sexual, quando a
mãe corre risco de vida ou quando
o feto for anencefálico. Essa crian-
ça tinha dois desses critérios, o
estupro e o risco de vida.

É revoltante acompanhar
casos como esse, onde o senti-
mento e a vida de uma criança
vítima de um estupro são colo-
cadas em segundo lugar. A
luta pela aprovação dessa lei
é um direito das mulheres e cri-
anças. Este caso que veio à tona
não é uma exceção.

Um levantamento feito pela
revista Gênero e Número mos-
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trou que, em 2018, 21
mil crianças até 14 anos
- idade onde relação se-
xual é considerada es-
tupro de vulnerável -
tiveram filhos no Bra-
sil. E entre 2017 e 2020,
mais de 74 mil crianças
de 10 a 14 anos - média
de 50 por dia - foram

estupradas,  segundo dados
apresentados pela Unicef e pelo
Fórum Brasileiro de Segurança

Pública. Como deputado fede-
ral,  encaminhei representa-
ção ao Conselho Nacional do
Ministério Público e de Jus-
tiça que têm responsabilida-
dede fiscalizar a atuação de
juízes e promotores, a inves-
tigação destes atos. Também
enviei um requerimento de
informação ao Ministério da
Saúde cobrando que medidas
estão sendo feitas para o cum-
primento da lei. Cerca de 60
hospitais de referência realiza-
vam esse acolhimento, esse nú-
mero caiu para 30, queremos
saber o que o Ministério tem
feito diante disso.

Vou apresentar um Projeto de
Lei para exigir aquilo que deveria
ser óbvio: que o sistema de Justiça
brasileiro, juízes e promotores,  te-
nham postura humanizada em ca-
sos de violência sexual como esta
na lei que obriga isso no SUS.

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

presentes mais primos e pa-
rentes (por parte da minha
falecida mãe), que há muito
não os via. Fomos de manhã
pela estrada do Itaqueri, pas-
sando pela Represa do Broa
(Itirapina), também conheci-
da como Represa do Lobo,
trecho que sempre utilizei,

quando iniciei na fiscalização, indo
trabalhar nas fronteiras estaduais
na região de São José do Rio Preto,
divisa com os estados de Minas
Gerais e Mato Grosso do Sul. Espe-
cialmente, no trecho que vai de São
Pedro até o entroncamento com a
rodovia que liga Itirapina/Brotas a
Jaú, onde o fogo destruiu boa par-
te da vegetação (eucaliptos e pinus)
proporcionando melhor visão do
baixio da Serra do Itaqueri, que é
uma visão cinematográfica, onde,
muitas vezes fui parado e até mes-
mo filmado por empresas de filma-
gem que faziam gravações para pu-
blicidade de caminhonetas e de-
mais veículos, como se ali fosse um
cenário europeu, pela paisagem
montanhesca e linda, europeia, que
podemos apreciar. Esse trecho,
embora com alguma neblina, co-
mum e densa nesta época do ano,
sob a qual muito trafeguei,há bom
tempo, encurtando caminho
para atingir meus plantões em
fronteiras estaduais, caminho
esse de pouco trânsito, pista
sem acostamentos, curvas peri-
gosas, carente de cercas e ani-
mais como lobos, veados, preás,
seriemas, gado bovino, difícil trân-
sito noturno e ainda com asfalta-
mento incompleto, ano 1998...

Nesse domingo, 19, agora já
bem mais conservada, estava com
muita movimentação.Mais com
motocicletas e veículos especiais
para caminhos lindeiros a essa vi-
cinal não asfaltados, os quais não
recomendo para visitantes inexpe-
rientes nessas modalidades. A fes-
ta de bodas nos foi de muita ale-
gria e depois dos cerimoniais reli-
giosos, nos reunimos em almoço de

confraternização onde pudemos
reviver às lembranças da infância
e conhecer os descendentes, agora,
já com famílias formadas (netos e
bisnetos) e eu, especialmente, pude
abraçar meus primos queridos, os
quais já estão na mesma fase da-
minha idade e, reviver aquele tem-
po tão maravilhoso da nossa in-
fância, que não volta mais.

Retornando para São Pedro,
pelo mesmo caminho de ida, somen-
te não mais passando pela Represa
do Broa, isso por volta das 16h30,
quando o sol já declinava no oeste,
notamos que também no trecho do
entroncamento da rodovia Itirapi-
na/Jaú, que vem para São Pedro,
pelo qual passamos na ida para São
Carlos, o movimento de motos de e
demais veículos era grande e nos
preocupamos com possíveis aciden-
tes, haja vista que bem sabemos dos
motoristas irresponsáveis que di-
rigem sob o efeito do álcool, numa
estrada estreita, sem acostamentos
e repleta de curvas. Graças a Deus,
não presenciamos nenhum aciden-
te, salvo de alguns animais do
mato, atropelados, que já havíamos
vistos quando da nossa ida pela
manhã, sendo disputados por aves
devoradoras de restos mortais.

Infelizmente, à noite, já em
casa, tomei conhecimento da ação
da polícia florestal nesse trecho que
percorremos onde foi descoberta
"rinha de galo", e apreenderam e
multaram os realizadores do even-
to, conhecido popularmente como

"briga de galos". A notícia correu
pelos celulares e já na segunda-fei-
ra, 20, pela imprensa. Espero que
os efeitos desse crime ambiental
não venha repercutir mal para a
nossa tradicional e internacional
festa junina do nosso padroeiro,
São Pedro. Já não chega o que re-
percutiu o assassinato do médico
veterinário, na estrada vicinal para
o Bairro Santana e sobre o qual,
até então, não conhecemos maio-
res detalhes e sim mais boatos.

Vejo que realmente estamos
numa fase preocupante e totalmen-
te fora de controle. A pandemia que
aparentava estar chegando ao fim,
começa sim a mostrar agora os seus
efeitos, para os quais o mundo todo
não esperava. Realmente a nossa
"Mente, mente" ou seja: a mente
física e não a espiritual que não
depende do corpo físico. Preci-
samos, ainda, mais vivência ter-
rena evolutiva. A que vivenciamos
não evoluiu o suficiente para alcan-
çar além da terra para alcançar
o céu. Entre "Terra e Céu" ain-
da há muito a aprender, pois a
nossa sabedoria, que achamos ser
a mais perfeita do universo, infe-
lizmente não está calçada em bases
sólidas, não é verdadeira.

Se o desenvolvimento continu-
ar em seu ritmo atual com uma po-
pulação mundial crescente, nos
proporcionará, também, uma cres-
cente necessidade de alimentos e
vamos exceder em muito a ca-
pacidade do nosso planeta Ter-
ra. Por isso olhemos por ele e
afrouxemos nossos desejos con-
sumistas desnecessários.

Bom dia a todos e que a se-
mana entrante nos seja de me-
lhores dias e noites.

Aldo Nunes, contabilis-
ta, advogado e Auditor
Fiscal de Rendas apo-
sentado do Governodo
Estado de São Paulo E-
mail: a u d u s c o n s u l t o -
ria@ gmail .  com
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O pêndulo de Toynbee
Almir Pazzianotto Pinto

Dizia o sábio Tancre-
do Neves que em política
a única certeza é não ha-
ver certeza. Eleições mu-
nicipais, estaduais, fede-
rais, se caracterizam pela
imprevisibilidade dos re-
sultados. As pesquisas de opi-
nião pública podem acertar e
podem errar. O resultado, con-
tudo, somente se conhecerá
após a apuração. Quando acer-
tam, fizeram aquilo que delas se
esperava. Se erram, caem no
descrédito com prejuízos na re-
putação.  A  p s i c o l o g i a  d o
eleitor é insondável,  sobre-
t u d o  e m  p a í s  e x t e n s o ,  p o -
puloso, contraditório, corro-
í d o  p e l a  i n f i d e l i d a d e  a o s
compromissos e muita corrup-
ção. O relativo valor das pesqui-
sas está, portanto, associado
à volubilidade do eleitorado.

Arnold Joseph Toynbee,
historiador inglês (1889-1975),
após estudar mais de 100 paí-
ses escreveu monumental obra
com o título Um Estudo da His-
tória, em 12 volumes. A ele per-
tence o desenvolvimento da te-
oria do movimento pendular.
Sustentava Toynbee que os re-
gimes democráticos, presidenci-
alistas, parlamentarista ou mo-
narquias constitucionais, se ca-
racterizam pela constante rota-
tividade no poder entre parti-
dos de esquerda e de direita, de
acordo com o veredito do colé-
gio eleitoral. Os mesmos eleito-

res que, ontem, procede-
ram à escolha de represen-
tes da direita conserva-
dora, hoje poderão ele-
ger a esquerda progres-
sista.  Tudo depende
do estado de espírito,
do nível de satisfação
diante do desempenho

dos ocupantes do poder, da cre-
dibilidade dos candidatos.

Getúlio Vargas assumiu a che-
fia do governo provisório após a
vitória da Aliança Liberal na Revo-
lução de outubro de 1930. Nele per-
maneceu 15 anos. Foi derrubado
em 29/10/1945, para dar lugar ao
general Eurico Gaspar Dutra, "o
Condestável do Estado Novo", elei-
to em 2/12/1945 graças ao apoio
do caudilho gaúcho.

Dutra, expoente da direita,
devolveu o poder a Getúlio em 1º/
1/1951, escolhido nas urnas pelo
povo. Para os padrões época e aos
olhos da elite empresarial, o autor
da revolucionária Consolidação
das Leis do Trabalho era a encar-
nação da extrema esquerda.

Representada por João Gou-
lart, presidente empossado após a
renúncia do instável Jânio Qua-
dros em 1961 a esquerda devolveu
o poder à direita com o golpe de 31/
3/1964. A rotatividade de generais
na presidência da República, man-
teve o regime militar até a eleição
indireta de Tancredo Neves em 5/
1/1965. Um ou outro dissidente
dentro do grupo dominante era de-
fenestrado, como aconteceu com o
ministro do Exército Sílvio Frota,
ao tentar se insurgir contra o pre-

sidente Ernesto Geisel.   Fernando
Henrique Cardoso, fundador o
PSDB, para se conservar à frente
da Presidência da República bus-
cou e conseguiu a cumplicidade do
Congresso Nacional para violar a
tradição, alterar a Constituição,
disputar e ganhar a reeleição. Após
dois mandatos foi substituído por
Luís Inácio Lula da Silva, a quem
conhecera no Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo do Cam-
po, durante a greve de 1980.

Lula foi o grande beneficia-
do pela Emenda nº 16, de 1997.
Além de se reeleger, elegeu e re-
elegeu Dilma Roussef. "Derra-
mam-se mais lágrimas pelas
promessas atendidas, do que
por promessas ignoradas", dis-
se com sabedoria Madre Teresa
de Jesus. Assim, na metade do
segundo mandato a reeleita Dil-
ma Roussef foi despachada do
Palácio do Planalto, para ceder
a cadeira presidencial ao vice
Michel Temer. O pêndulo re-
colocava a direita no poder.
Com Lula condenado e preso
em Curitiba, abria-se cami-

nho ao capitão paraquedista
e ex-deputado por cinco par-
tidos Jair Bolsonaro.

A quatro meses das eleições
é impossível descortinar o que
nos espera. Lula surge em pri-
meiro lugar nas pesquisas, mas
Jair Bolsonaro não pode ser su-
bestimado. Ciro Gomes permane-
ce estacionado e não conseguirá ir
além do primeiro turno. Simone
Tebet incorpora a esperança de re-
novação. Seria o equilíbrio entre os
dois extremos. Em política preva-
lece a teoria da relatividade.
Quatro meses parecem pouco.
Na verdade, porém, pode ser
suficiente para radical alteração
do cenário eleitoral.

Lula tem pontos fracos que
a situação saberá explorar. Pe-
sam contra ele condenações por
corrupção. O Habeas Corpus do
ministro Edson Fachin (Embar-
gos Declaratórios nº 193.726-
Paraná), concedido a réu solto
e não ameaçado prisão, resul-
tou de filigrana processual, tra-
mada para lhe permitir o retorno
à cena política. Em outubro sa-
beremos se o poder permanece-
rá com a direita ou será desloca-
do para a extrema esquerda.
Política, como dizia Tancredo, é
o reinado da incerteza.

Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro do
Trabalho, presidente do
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST); autor dos li-
vros A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

É próprio deÉ próprio deÉ próprio deÉ próprio deÉ próprio de
um paísum paísum paísum paísum país
periférico, deperiférico, deperiférico, deperiférico, deperiférico, de
desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento
atrasado, ouatrasado, ouatrasado, ouatrasado, ouatrasado, ou
subdesenvolvido,subdesenvolvido,subdesenvolvido,subdesenvolvido,subdesenvolvido,
desprezar adesprezar adesprezar adesprezar adesprezar a
maturidadematuridadematuridadematuridadematuridade
e a velhicee a velhicee a velhicee a velhicee a velhice

Minha idade não me define
José Renato Nalini

A longevidade trouxe
coisas novas para o conví-
vio. Hoje é comum a convi-
vência de cinco gerações no
mesmo espaço de trabalho.
Cada geração tem uma expectati-
va. As empresas contemporâneas
sabem que a experiência é um pa-
trimônio intangível. Civilizações
consolidadas e mais sábias, princi-
palmente as orientais, sabem que o
idoso pode transmitir melhor um
conhecimento útil aos jovens, do
que a maior parte das escolas.

É próprio de um país periféri-
co, de desenvolvimento atrasado,
ou subdesenvolvido, desprezar a
maturidade e a velhice. Aquela vo-
lúpia de substituir coisas antigas,
consideradas ultrapassadas, é pró-
pria de mentalidades superficiais.
Jogar velho em asilo é uma igno-
rância danosa. Os idosos têm paci-
ência para se valer das mais mo-

dernas tecnologias. Apropri-
aram-se das competências
com as quais os jovens prati-
camente já nasceram. Apren-
deram, por exemplo, a traba-
lhar em casa. O home office
era uma novidade, algo exó-

tica, há alguns anos. Hoje é roti-
na.  O trabalho remoto oferece
produtividade maior. A flexibi-
lidade é um desafio. Todos os
que experimentaram trabalhar
à distância durante a pandemia,
sabem que esse esquema funcionou
e precisa continuar. O retorno puro
e simples às atividades presenciais,
além de contraproducente, é bur-
ra. Não leva em conta as inumerá-
veis vantagens de manter um ce-
nário híbrido.

Em todos os aspectos o traba-
lho híbrido é mais vantajoso. A pes-
soa pode morar em Portugal e tra-
balhar no Brasil. Os trabalhadores
preferem trabalhar em casa. O ser-
viço rende mais. Também há eco-

nomia para o trânsito, o uso dos
combustíveis poluentes, tudo aqui-
lo que a natureza exige, para poder
continuar a nos oferecer gratuita-
mente os seus serviços.

Os desafios e oportunidades
postos pelas novas tendências es-
tão no modelo híbrido do traba-
lho, no redesenho do local de tra-
balho, que deve ser ambiente de
integração, cooperação e inovação.
Os idosos constituem fator natu-
ral de integração. Temos de nos re-
avaliar como profissionais e como

seres humanos. Somos insubstituí-
veis ou não? Tudo o que é velho
tem de ser descartado?

A força de trabalho repeti-
tiva e previsível será substituí-
da pela automação e isso inten-
sifica a guerra por talentos.
Algo que seria missão da esco-
la, mas que ela não conseguiu
responder a contento. Repen-
sar essa questão da idade é
uma questão de sobrevivên-
cia do mercado. E de sobre-
vivência de um convívio saudá-
vel entre humanos, algo que a
humanidade está a exigir com
urgência e crescente angústia.

José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-graduação
da Uninove, presidente
da Academia Paulista de
Letras (APL); foi presiden-
te do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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São Pedro e São Sebastião terão
seis dias de eventos em julho

CASAS E APARTAMENTOS

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

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

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

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

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente casa
térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. social, sala
para 2 ambientes, escritório, varanda, cozi-
nha planejada, área de serviço, quarto e ba-
nheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 desco-
bertas, área gourmet, aquecimento solar, óti-
mo acabamento. R$ 830.000,00 (C/F).

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS   PRONTAS
LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte),
todos com armários embutidos, w. c. soci-
al, lavabo, sala de estar com lareira, sala
de jantar, cozinha com armários, varandas
em L, piscina, quiosque com churrasquei-
ra, play ground, campo de futebol, canil,
horta,  casa para caseiro e quarto de ferra-
mentas. R$ 795.000,00 (V.)

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

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

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana, Lot.
Primavera R$ 200.000,00.
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Espetáculo aborda
comportamento humano
e suas contradições

Na Praça Matriz, a festa aberta ao público acontece nos dias 1, 2 e 3, e segue nos dias 8, 9, 10 de julho
Daniella Oliveira

Com diversas atrações gastro-
nômicas, culturais e religiosas, a tão
esperada 129ª Festa de São Pedro
e São Sebastião começa no próxi-
mo dia 1º de julho. Após dois
anos de pausa por conta da pan-
demia, a Paróquia São Pedro co-
memora o retorno de um dos
eventos mais tradicionais da
estância de São Pedro. Na Pra-
ça Matriz, a programação acon-
tece nos dias 1, 2 e 3, e depois segue
nos dias 8, 9, 10 de julho.

Além do trabalho de aproxi-
madamente 80 voluntários, o even-
to conta com apoio da Prefeitura-
de São Pedro para a montagem das
tendas, som, iluminação e palco
para os shows musicais. De
acordo com o padre Cláudio
César de Carvalho, que está há
um ano na Paróquia São Pedro,
as expectativas são enormes.

"Tanto para igreja quanto para
cidade, é uma festa muito impor-
tante e aguardada. Temos a ques-
tão do turismo, que movimenta
bastante nos dias do evento, e
também a questão social. Com
as arrecadações dessa festa, a
Paróquia realiza a manutenção
das dez capelas, faz os traba-
lhos de evangelização e as ações
sociais com a comunidade mais
carente", explicou Carvalho.

Com a expectativa de receber
cerca de 50 mil pessoas durante
todos os dias da festa, neste ano o
evento terá 3.500 metros quadra-
dos de área coberta. Para melhor
acomodar os visitantes, serão dis-
ponibilizadas 500 mesas e 2.000
cadeiras. Entre as opções gastro-
nômicas que mais fazem sucesso,
ganham destaque o espeto de car-
ne, frango atropelado, bisteca no
pão, leitoa assada, porções de cus-
cuz, de batata e de polenta, pastel,
doces caseiros e bebidas.

De acordo com a secretária de
Turismo, Clarissa Quiararia, por
ser um evento que acontece em
duas semanas, a movimentação de
turistas é muito significativa. "Em
2019 recebemos aproximadamen-
te 50 mil pessoas. Tivemos uma
grande procura por hotéis, pousa-
das e ainda identificamos um pú-
blico que retornou para São Pedro
outras vezes para conhecer melhor
a cidade", contou Clarissa, que es-
pera grande público na retomada
do tradicional evento.

PADROEIRO -O padre Cláu-
dio Carvalho disse que é funda-
mental que os fiéis participem da
programação religiosa do dia 29 de
junho, como a missa das 9h e mis-
sa solene e procissão, às 19h30.
"Não podemos esquecer jamais do

principal motivo da celebração, que
é o padroeiro que dá o nome para
cidade. São Pedro é o príncipe dos
apóstolos. Foi o primeiro papa da
Igreja Católica e merece todas as
homenagens", disse.

Além de reconhecer Jesus Cris-
to como filho de Deus, Pedro teste-
munhou sua ressurreição e foi o
porta-voz dos discípulos. "São Pe-
dro recebe a chave das mãos de
Jesus por sua responsabilidade e
pelo amor ao próprio Rei", expli-
cou o pároco, ao lado da ima-
gem do santo, recém-restaura-
da pelo artista plástico Sebasti-
an. "Essa linda imagem foi doada

por uma família de São Pedro, no
dia 29 de junho de 1842".

SHOWS - As atrações musi-
cais da festa acontecem no palco
da barraca central. No dia 1º, a dupla
Claudemir e Moisés abre a programa-
ção. No dia 2, a banda Novoriz e, no
dia 3, Projeto Modão e Cascalho, e
Mauro Sérgio com os Catireiros Ir-
mãos Maroni. Na semana seguin-
te, dia 8, é a vez de Luiz Miguel e
Daniel. Matheus Conrado e a Orques-
tra de Violeiros de São Pedro se apre-
sentam no dia 9. Para encerrar, no dia
10, a Orquestra de Violas de Vali-
nhos. Outras informações pelo te-
lefone: (19) 3481-1196.

Como parte da programação
do mês da Diversidade será
apresentado no sábado (25), às
20h, no Museu Gustavo Teixei-
ra, o monólogo "Rogério, venha
ver a travesti", espetáculo tea-
tral que fala sobre o comporta-
mento humano e suas contra-
dições. No enredo, a drag que-
en Lily Butterfly, vivida por
Anselmo Figueiredo, recebe um
pequeno público que está na casa
do Cido (também interpretado
por Anselmo),  uma pessoa
transgênero, para visitá-lo. De-
pois de recepcionar o público e
dar sua opinião sobre seu modo
de vida, a hostess pede que as
pessoas entrem, em silêncio, no
seu quarto.

Cido é um morador de um
bairro de periferia que vive sozinho
na casa onde nasceu, porém acre-
dita que seus irmãos e irmãs mais
novos ainda vivem com ele. Além
de falar sobre a discriminação que
sofreu e sobre seu modo de vida,
Cido gosta de contar como é sua
relação com as pessoas do bairro
em que mora, sua profissão, seus

desejos, sonhos, medos e angústi-
as. Ele relata para o público, em
cenas que se misturam entre reali-
dade, lembranças do passado e
delírio, a forte identificação com sua
mãe, já falecida, e com Rogério,
suposto meio-irmão, por quem ele
espera durante toda encenação.

O espetáculo tem como autor
Anselmo Figueiredo, direção de
Carlos ABC, trilha sonora de Car-
los ABC e Anselmo Figueiredo, ilu-
minação e sonoplastia de Tiago de
Luca, cenários, maquiagem e figu-
rinos de Pádua Soares, Carlos ABC
e Anselmo Figueiredo, contra-re-
gra e staff de Gabriel Richard, fo-
tos de Persona Comunicação, pro-
dução local do Coletivo LGBTQIA+
ONG Casvi e produção-executiva
de Tássia Guarnieri.

Após a apresentação, o ar-
tista fará um bate papo com o
público sobre o processo de pro-
dução do espetáculo e a cons-
trução das personagens.

SERVIÇO - Monólogo "Ro-
gério, venha ver a travesti!", dia 25
de junho, às 20h, no Museu Gus-
tavo Texeira, Grátis

Sobre aSobre aSobre aSobre aSobre a
problemática daproblemática daproblemática daproblemática daproblemática da
democratizaçãodemocratizaçãodemocratizaçãodemocratizaçãodemocratização
da Rússiada Rússiada Rússiada Rússiada Rússia

Rússia X Ucrânia (1)
João Ribeiro Junior

Uma das mais interes-
santes obras que apareceu
sobre o assunto foi escrita
por Rafael Poch-de-Feliu
com o título "La Gran Tran-
sición", que trata sobre a
problemática da democra-
tização na Rússia. O processo de
democratização do país sofre com
a estrutura do poder ferreamente
controlado pela burocracia, centra-
lizada ao redor dos organismos de
segurança, cujo grande chefe é o
"czar" do momento, o presidente
Vladimir Putin. Trata-se de um
possível contexto político, que po-
demos caracterizar como patri-
monialista. A Rússia, aliás, foi
considerada pelo sociólogo We-
ber, já na década de 1920, como
paradigma desse tipo de domi-
nação, cuja nota característica
consiste em que o poder é exercido
pela elite dominante, como se fosse
a sua propriedade familiar.

Para nossos países latino-ame-
ricanos que se debatem atualmen-
te entre várias mobilidades de po-
pulismo (de cunho totalitário em
Cuba, e, na Venezuela, de feição te-
lúrica na Bolívia e no Equador, de
modalidade testamental de tipo
messiânico-operária na Argentina,
de tipo messiânico-sindical no Bra-
sil, de feição semimístico-exporta-
dora, de clientelismo na Colômbia
etc.) é de grande valor estudar o
processo de saída do patrimonia-
lismo num país como a Rússia.

As nossas realidades, em que
pese as diferenças históricas, asse-
melham-se em muitos pontos do
ângulo do poder que exercem as
respectivas burocracias em ambos
os contextos, no seio de uma cultu-
ra altamente privatizante do espa-
ço público por clãs de corruptos e
patotas. O cientista político Otto de
Habsburgo considerava há uma
década que para os russos seria
igualmente interessante estudar os
processos de democratização ocor-
rido, na Espanha, em Portugal e
nos países latino-americanos, pois
dessa análise, talvez surgissem ele-
mentos que pudessem iluminar as
reformas em curso.

Em seu livro, Poch-de-Feliu
traçou um mapa de dentro das
entranhas do patrimonialismo
russo e do caminho seguido pela
democratização no país dos czares.
A hipótese desenvolvida por ele é
a seguinte, onde se nota a for-
ma semelhante, da de Hitler, que
destroçou   a intelectualidade ale-
mã afim de erguer à liderança do
país mediocridades de que se

compunha a elite do Par-
tido Nazista (Partido Na-
cional Socialista Alemão).

Stálin fez outro tanto
na Rússia. Eliminou sim-
plesmente todos aqueles
que, na geração pós-revolu-
cionaria fosse capazes de
pensar ou de elaborar uma

visão crítica da União Soviética e
do mundo. A geração que se esta-
beleceu no poder com Stalin e as
que se seguiram eram profunda-
mente medíocres, o que fez com que
ficasse comprometido o processo de
coligação da Rússia como nação
moderna. Todos os líderes de Ni-
kita Kruzhev (aquele que colo-
cou misseis em Cuba, para au-
xiliar Fidel Castro atacar os Es-
tados Unidos) até Brejnev e An-
seopoc, tinham como caracterís-
tica marcante a mediocridade.

Em 1937, depois de Stalin ter
eliminado os velhos bolcheviques,
que faziam oposição, somente
17,7% dos secretários regionais do
Partido Comunista e 12,1% dos che-
fes urbanos do mesmo tinham
educação superior, enquanto que
70,4% dos chefes regionais e 80,3%
dos chefes urbanos somente ti-
nham recebido educação primária.
Ou seja: o velho ditador nivelou o
país por baixo de forma a não ser
incomodado. Quadro bastante fiel
desse processo de morte da inteli-
gência foi traçado por Piotr Sche-
lest, Primeiro -secretário do Parti-
do Comunista Ucraniano entre
1963 e 1972, com as seguintes pala-
vras: "Quase cada dia, ou melhor
cada noite, havia detenções de tra-
balhadores na fábrica. Muitos tra-
balhadores qualificados, engenhei-
ros e até o chefe do Corpo de Bom-

beiros eram detidos. Mais de 80
pessoas. Alguns regressaram à fá-
brica, mas guardavam um silêncio
total sobre o que lhes aconteceu ou
acerca dos motivos da sua deten-
ção. Desses detidos muitos não
voltaram. Desapareceram. As acu-
sações como "inimigos do povo" ou
"oportunistas" apareciam constan-
temente na imprensa, no rádio e
nos discursos dos ativistas do par-
tido. Todos desconfiavam de todos:
o pai do filho, o filho do pai. As
denúncias contaminavam tudo e
todos. Foi um tempo muito duro e
poucos de nós sobreviveram por
causalidade. " Porém, em 2010, a
independente Ucrânia, elegeu para
presidente, Volodymyr Zelesky, um
político, que também é ator, rotei-
rista, comediante, produtor/dire-
tor cinematográfico formado em
economia, que hoje enfrenta o pre-
sidente Putin da Rússia, por inte-
resses territoriais, culturais e eco-
nômicos. Dando ensejo que a Rús-
sia começasse uma guerra contra
esse país independente, tentando
fazê-lo voltar a anacrônica URSS,
como antigamente.

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal, Teoria Geral do Es-
tado e Ciência Política,
de História, doutor em
Educação, mestre em Fi-
losofia (Unicamp)
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Longevidade exige preparo e conscientização
Tema foi abordado em palestra feita por Pedro Aguiar, especialista no tema desde 2010, como parte da programação do Mês da Diversidade

A longevidade é um tema
que desperta paixão em Pedro
Aguiar, palestrante do evento que
deu início, no dia 20, à progra-
mação sobre diversidade prepa-
rada pela Prefeitura de São Pe-
dro. "Longevidade, inclusão e
diversidade: um tripé que não
tem idade" foi o tema abordado.
Ao relembrar sua trajetória pes-
soal, Aguiar lembrou que desde
2010 se aprofundou no tema ao
trabalhar em um projeto que ti-
nha como meta tornar o tema da
longevidade mais conhecido e es-
timular as pessoas a refletirem e
agirem sobre esta questão.

"Meu propósito é transmitir
algum conhecimento adquirido
sobre longevidade ao longo des-

Pedro Aguiar foi o palestrante dia 20 de junho, Mês da DiversidadePúblico acompanha evento que vai até segunda, 27

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

tes anos para o maior número de pes-
soas, independente da idade. Todos
nós precisamos de informações e nos
conscientizar claramente de que va-
mos envelhecer um dia. E para isso é
importante nos prepararmos conti-
nuamente para esse momento de
nossas vidas", afirmou.

Ao abordar os tema Diversi-
dade e Inclusão, citou um exem-
plo: "diversidade é convidar to-
dos os tipos de pessoas para uma
festa e inclusão é chamar essas
pessoas para danças". Na pales-
tra, destacou também que o Bra-
sil envelhece de forma desigual e
que a busca por  soluções deve
incluir a mobilização de toda a
sociedade, com maior empodera-
mento de idosos, garantias de

aprendizagem ao longo da vida,
trabalho e redes de apoio. Citou
ainda capitais essenciais para en-
velhecer bem, como investimentos
em saúde, em conhecimento, finan-
ceiros e social e estatísticas que
apontam que o número de idosos
existentes hoje no mundo - 1 bi-
lhão - deve dobrar até 2050.

MAIS PROGRAMAÇÃO -
As atividades programadas para
celebrar a Diversidade continuam
ao longo desta semana. No dia
23, às 20h, Mayra Camargo fala
sobre Diversidade Étnica, e Inclu-
são na Etec Gustavo Teixeira.

Estereótipo é o tema da pales-
tra 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 his-
tória e origem dos estereótipos, sig-
nificado da palavra, consequências
negativas da propagação de estere-
ótipos (exclusão) e a importância da
conscientização, da inclusão, da di-
versidade e da representatividade.
As inscrições gratuitas devem ser
feitas pelo Sympla ou por meio do
link https://www.sympla.com.br/
mes-da-diversidade---palestra-so-
bre-estereotipos-com-rita-von-
hunty__1600158?fbclid=IwAR1PQ0h6EtJ
QdjVwssDnVn2pjEsIRPucRjYJ-
6rnQpQqlbOqOhNxjYY2qwg

O espetáculo "Rogério venha ver
a travesti", com Anselmo Figueire-
do será apresentado às 20h do dia

25, no Museu Gustavo Teixeira.
A psicóloga Rosineide Soares
fala sobre pessoas com defici-
ência ou com desenvolvimento
atípico: um diálogo sobre in-
clusão, 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 apresen-
tam a peça "Diversidade sim,
felicidade também!" no Cine
Teatro São Pedro.

Alunos do 1° Itinerário de
Linguagens e Ciências Humanas
da Etec Gustavo Teixeira apresen-
tam, às 8h e as 10h do dia 28, no
Cine Teatro São Pedro, a peça "As
curiosidades da Emília". Outra ati-
vidade da programação será con-

duzida pela psicóloga Luana Ber-
tochi, que vai fazer palestras e
conversas nas escolas públicas
com o tema  "O medo de ser
quem somos!, como as mídias
sociais influenciam no desen-
volvimento dos jovens". As pa-
lestras acontecem até o final de
setembro, contemplando todas
as escolas públicas da cidade.

Nas escolas da rede munici-
pal, os alunos estão elaborando
cartazes, com orientação dos pro-
fessores, sobre a intolerância, di-
versidade e todas as formas de pre-
conceito. Os trabalhos serão expos-
tos no museu Gustavo Teixeira.

Toda a programação é gratui-
ta e a inscrição prévia deve ser feita
para a palestra do dia 24.

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Praça Meirinho será
inaugurada dia 28

A praça Claudemiro Apare-
cido de Carvalho, nome comple-
to do cantor e compositor Meiri-
nho, será inaugurada pela Pre-
feitura de São Pedro às 19h de
terça-feira, dia 28. Localizada no
Portal das Flores, em frente à base
do Corpo de Bombeiros, a praça
tem pista de caminhada, paisa-
gismo e um diferencial: um vio-
lão de concreto no piso em home-
nagem a Meirinho, que tem fa-
miliares em São Pedro.

Nascido em São José do Rio
Preto, em 1942, Meirinho iniciou
sua carreira ainda jovem, com
apresentações em bailes de fazenda,
quando aprendeu a tocar sozinho o
acordeon.  Em São Paulo, foi des-
taque ao produzir e tocar com
grandes  artistas da época.

Entre os arranjos criados por
ele destacam-se Rio de Lágrimas,
Arapô, É de cedro, Tchau amor,
Amargurado, Vá pro inferno com

seu amor, esta última, de sua autoria.
Com seu irmão Roberto formou uma
dupla que ganhou 6 discos de ouro,
1 de diamante, 4 de platina duplo e 2
de platina, batendo recordes de públi-
co e vendagem. Fizeram vários shows
pelo exterior e foram indicados aos prin-
cipais prêmios da música nacional. Os
cantores chegaram a superar Milio-
nário e José Rico e Roberto Carlos
em vendas, na época.  Meirinho mu-
dou-se para São Pedro, terra natal de
sua esposa Mathilde da Silva, em 1993.
Faleceu em 29 de junho de 2002.

"É uma homenagem para o Meiri-
nho por sua grande contribuição para a
música caipira e sertaneja que é tão
presente na cultura de São Pe-
dro", disse o prefeito Thiago Silva.

MEMÓRIA  -  No dia da
inauguração, haverá uma apre-
sentação de Gabriel Allan, músi-
co de São Pedro que vai apresen-
tar algumas músicas e arranjos cria-
dos pelo homenageado.

Praça será inaugurada dia 28, terça-feira

Divu lgação
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Bela São Pedro recebe
vacinação contra a raiva
neste sábado

A UBS (Unidade Básica de
Saúde) no bairro Bela São Pe-
dro é o ponto fixo de vacina-
ção antirrábica que a Prefei-
tura de São Pedro realiza gra-
tuitamente neste sábado, 25 de
junho, das 8h às 14h. As do-
ses da vacina contra a raiva
em cães e gatos são para ani-
mais a partir dos 3 meses de
vida e os bichos devem ser le-
vados pelo responsável utilizan-
do guias, coleiras, gaiolas, caixas
de transporte ou fronhas. Os ani-

mais devem receber a vacina antir-
rábica todos os anos para que a pro-
teção contra essa doença potenci-
almente fatal seja reforçada.

AGENDA - Em julho, a vaci-
nação contra a raiva será realizada
nos bairros Santo Antonio, no alto no
serra, no dia 9 e São Dimas no dia 23.

SERVIÇO - Vacinação antirrá-
bica. Sábado, 25/06, das 8h às 14h,
em frente à UBS Bela São Pedro
(rua Olívia Neumman Gomes, 18
- Bela São Pedro). Gratuito. Mais
informações (19) 3481-9370. Esta publicação custou R$ 648,40 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 cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Casa com imóvel em Piracica-
ba ou Santos: 3 dorm, 2 suítes,
sala dupla, cozinha balcão,
180m² de const, bairro nobre.
Tr (19) 9.8762-1337 vr 520 mil.

VENDO
Parati 98 completa AR DIRE-
ÇÃO e vidro e trava elétrica. Mo-
tor novo. 1000 motor AT. Fone
(19) 9.9867-9421.
------------------------------------------
VENDO
Siena 1.0 2008, baixa km, revi-
sado, pneus novos. Tratar (19)
9.9827-1101 valor R$ 21.900,00
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documen-
tado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabe-
la. Tratar (19) 9.9862-4594.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usa-
dos, conserto, compra, ven-
de e troca. Ficha Som Usa-
dos. F. (19) 3483-2136.

APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residen-
ciais, usados, compra, vende,
troca e loca. Ficha Som Usa-
dos. 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.

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.

CLEITON   CAMPOS   DA   SILVA,   estado   civil   solteiro,  profissão
fisioterapeuta,  nascido  em  São  Pedro, SP, no dia vinte e três  de
novembro  de  mil  novecentos e oitenta e sete (23/11/1987), resi-
dente  e domiciliado na Rua Antonio Teixeira de Barros, 335, Palu,
São  Pedro,  SP,  filho  de  PEDRO  ANTONIO DA SILVA e de ROSALI-
NA APARECIDA CAMPOS DA SILVA. MARIANA   CARRARA   VER-
RENGIA,   estado   civil   solteira,  profissão professora,  nascida  em
Piracicaba  (3º Subdistrito), SP, no  dia três de julho de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (03/07/1985), residente e domiciliada na Rua
Antonio Teixeira de Barros,  335,  Palu,  São  Pedro, SP, filha de
JOSÉ GOMES VERRENGIA e de JOSEFINA CARRARA VERRENGIA.

GUSTAVO  DUARTE,  estado  civil  solteiro, profissão policial militar,
nascido  em São Pedro, SP, no dia vinte e quatro de julho de mil
novecentos e oitenta e um (24/07/1981), residente e domiciliado na
Rua  Antonio  Cosenza,  121,  Jardim Itália, São Pedro, SP, filho de
JOSÉ DUARTE e de NAIR BACCAN DUARTE. FERNANDA   GOLINELI,
estado  civil  solteira,  profissão  professora, nascida  em  São
Pedro, SP, no dia vinte e dois de abril de mil  novecentos e oitenta e
sete (22/04/1987), residente e domiciliada na  Rua Antonio Cosen-
za, 121, Jardim Itália, São Pedro, SP, filha de AMAURI GOLINELI e de
ISABEL APARECIDA FERNANDES GOLINE-LI.

RODRIGO  GARCIA,  estado  civil  solteiro,  profissão  ajudante geral,
nascido  em  São  Pedro, SP, no dia quatro de julho de mil novecentos  e  oitenta
e oito (04/07/1988), residente e domiciliado na Estrada  Paulo Americo Barbosa,
09, Nova Aurora, São Pedro, São Pedro, SP, filho de ANTONIO GARCIA e de ANA
LUCIA RODRIGUES GARCIA. ROSANGELA DORTA, estado civil divorciada, pro-
fissão garçonete, nascida em  Rio  Claro, SP,  no  dia  quatro  de  novembro de mil
novecentos  e  setenta e dois (04/11/1972), residente e domiciliada na
Estrada  Paulo Americo Barbosa, 09, Nova Aurora, São Pedro, SP, filha de
MOACIR DORTA e de ANA CARSA DORTA.

KAIC  DE  ARRUDA  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão estu-
dante, nascido  em Piracicaba, SP, no dia vinte e sete de março de
mil  novecentos e noventa e nove (27/03/1999), residente e domiciliado
na Rua Marieta de Toledo Mendes, 708, Jardim Mariluz I, São Pedro,  SP,
filho de SIDNEI DONIZETE DOS SANTOS e de ÉRIKA CRISTINA DE ARRUDA
SANTOS. MIRELLA  CORBETT  PISCO,  estado  civil solteira, profissão
estudante, nascida  em  São  Paulo (9º Subdistrito - Vila Mariana),
SP, no  dia  nove  de dezembro de mil novecentos  e  noventa e oito
(09/12/1998), residente e domiciliada na Rua  Antonio  Lucilo Cara-
vita Junior, 111, Jardim Botânico, São  Pedro,  SP, filha de MARCIO
ADHEMAR PISCO e de ALESSANDRA CORBETT PISCO.

GABRIEL  DA  SILVA BRAMBILA TEIXEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão desempregado,  nascido  em  São  Paulo  (48º  Subdistrito  -
Vila Nova Cachoeirinha), SP, no  dia  vinte  e oito de abril de mil
novecentos e noventa e nove (28/04/1999), residente e domiciliado
na Rua Orlanda Bonfiglio Cyrino, 09,  Residencial  São  Pedro,  São
Pedro,  SP,  filho de CLAUDINEI BRAMBILA TEIXEIRA e de MARIA
ELIZA DA SILVA. MAYSA  RIBEIRO  MOTA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em  Brotas, SP, no  dia  vinte  e  oito  de  dezembro de
mil novecentos  e  noventa e três (28/12/1993), residente e domiciliada na
Rua  Orlanda  Bonfiglio  Cyrino, 09, Residencial São Pedro, São Pedro, SP,
filha de ANTONIO DA MOTA e de LOURDES RIBEIRO MAR-QUES.

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

CCCCCINEMAINEMAINEMAINEMAINEMA

Cine Teatro segue
com Jurassic World:
Domínio e Lightyear

De 23 a 29 de julho, o Cine
Teatro Shopping São Pedro segue
com os filmes Jurassic World: Do-
mínio e Lightyear. Na sessão da
19h, o Lightyear será exibido em
3D, de quinta e domingo, e em 2D
na sexta, sábado, segunda, terça e
quarta-feira - ambos dublado. O
Jurassic World: Domínio, segue na
sessão das 21h, dublado, em 2D,
na sexta, sábado, segunda e quar-

ta-feira; no mesmo horário, na terça-
feira, em 2D, legendado, e na quin-
ta e no domingo, em 3D, dublado.

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

Divu lgação
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FALECIMENTOS

SRA. DIRCE LOURENÇO CAR-
VALHO fa leceu dia 17/06/
2022, na cidade de Piracica-
ba, contava 61 anos, filha dos
finados Sr. Oscar Lourenço e
da Sra. Aurea Bicudo de Ca-
margo Lourenço, era casada
com o Sr. Deodato Monteiro
de Carvalho; deixa as filhas:
Karina Aparecida Monteiro de
Carvalho, casada com o Sr.
Francisco Valentin de Souza;
Cristiane Monteiro de Carva-
lho Klinca, casada com o Sr.
Emerson K l inca e  Renata
Daiane Monteiro Stenico, ca-
sada com o Sr. Milton Stenico.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 18/
06/2022, às 14h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Char-
queada para a referida
necrópole. (Abil Grupo Unidas
Funerais)
 
Sr. Frederico Bizarro Precoma
– Faleceu dia 18/06/2022, na
cidade de Piracicaba, contava
79 anos, filho dos finados Sr.
Hermenegildo Bizarro Precoma
e da Sra. Catharina Passuelo
Bizarro, era casado com a Sra.
Maria Jose Celso Bizarro Pre-
coma; deixa os filhos: Raquel
Aparecida Bizarro Precoma, ca-
sada com o Sr. Jose Severino
da Silva; Viviane Cristina Preco-
ma Stenico, casada com o Sr.
Jose Arivaldo Stenico e Ailton
Fernando Bizarro Precoma, já
falecido. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos.  Sepulta-
mento dia 19/06/2022 às
09h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada, para
a referida necrópole. (Abil Gru-
po Unidas Funerais)
 
SR. BENEDITO JOÃO STAN-
GHERLIM faleceu dia 20/06/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 70 anos, filho dos fina-
dos Sr. Primo Stangherlim Filho
e da Sra. Antonia S. Stangher-
lim, era casado com a Sra. Ana
Maria Cardozo Stangherlim; dei-
xa os filhos: Adriano Cardozo
Stangherlim, casado com a Sra.
Juliana N. Furlan e Alessandro
Cardozo Stangherlim, casado
com a Sra. Patricia Dorigon
Stangherlim. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Se-
pultamento dia 20/06/2022 às
16h30, do Velório Memorial sala
“01” na cidade de São Pedro

FALECIMENTOS

SRA. NEUZA ELVIRA FAVA
CELSO faleceu no dia 15/06
na cidade de Piracicaba aos
71 anos de idade e era casa-
da com Sr. Pedro Celso.Era
filha dos finados Sr. Ernesto
Fava e da Sra. Luiza Vopin
Fava.Deixa os filhos: Maria
Regiane Celso Batista; Maria-
na Aparecida Celso de Olivei-
ra; Pedro Jesus Celso.Deixa
ainda netos e demais
parentes.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Char-
queada e o seu sepultamento
deu se dia 16/06 ás 11:00 h no
Cemitério Municipal daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR.JURANDIR FRANCISCO
DA SILVA faleceu no dia 15/
06 na cidade de Piracicaba
aos 74 anos de idade Era filho
dos finados Sr.Horacio da Sil-
va Reis e da Sra.Maria Vitoria
Reis .Era casado com Sra.
Maria Jose Martim .Deixa a fi-
lha .Gerusa Aparecida da Sil-
va .Deixa parentes e amigosO
seu corpo foi transladado para
a cidade de Santa Maria da
Serra e o seu sepultamento
deu se dia 16/06 ás 12:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumado
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERIAS )

SRA.DIVA BRANDINO fa-
leceu no dia 17/06 na ci-
dade de São Pedro aos 81
anos de idade.Era f i lha
dos finados Sr.José Bran-
dino e da Sra.Isaurina Ro-
drigues Silva.Deixa os fi-
lhos: Juarez Marcil io As
Soares casado com An-
dréa Campos Soares, Jo-
edes aparec ido Soares
casado com Rosa Maria

98166-578398166-578398166-578398166-578398166-5783

para o Cemitério Municipal da
Saudade de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais)

SRA. LAUDOMIRA MANZATO
AMARO faleceu dia 20/06/2022, na
cidade de Charqueada, contava
87 anos, filha dos finados Sr. Dalio
Manzato e da Sra. Carmen Rodri-
gues, era viúva do Sr. Antonio Ama-
ro; deixa os filhos: Jose Antonio
Amaro, casado com a Sra. Maria
da Luz Amaro; Aparecida Benedita
Amaro, casada com o Sr. Marcos
Celso; Luiz Donizete Amaro, casa-
do com a Sra. Maria Helena Carri-
el Amaro;  Maria de Jesus  Amaro
Oliveira, casada com o Sr. Ademir
Donizete; Elisangela Cristina Ama-
ro, casada com o Sr. Benedito Mar-
cos Dias Ramos e Paulo Henri-
que Amaro. Deixa sobrinhos, ne-
tos, bisnetos, tataranetos, demais
familiares e amigos. Sepulta-
mento dia 21/06/2022 às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada, para
a referida necrópole. (Abil Gru-
po Unidas Funerais)

SRA. MARIA IVONE DE CAMAR-
GO faleceu dia 21/06/2022, na
cidade de Piracicaba, contava
69 anos, filha dos finados Sr.
Augusto Salvador Camargo e
da Sra. Zelinda de Oliveira Ca-
margo; deixa os filhos: Deive
Augusto Berti, casado com a
Sra. Silvia Adriana Bellini Berti e
Daisy Maria Berti. Deixa netos
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 21/06/2022
às 17h00 da sala 02 do Veló-
rio do Cemitério Municipal de
Charqueada. (Abil Grupo Uni-
das Funerais)

SR. ANTONIO SANTO ANDRE 
faleceu dia 21/06/2022, na ci-
dade de Piracicaba, contava 77
anos, filho dos finados Sr. Adol-
fo Santo Andre e da Sra. Catari-
na Bergantin, era viúvo da Sra.
Maria de Lourdes Zanetto San-
to Andre; deixa os filhos: Anto-
nio Adilson Santo Andre, casa-
do com a Sra. Cristiane Garde-
nal Santo Andre e Denilson
Santo Andre. Deixa irmaos, so-
brinhos, netos, demais familia-
res e amigos. Sepultamento
dia 22/06/2022 às 10h30 do
Velório do Cemitério Munici-
pal de São Pedro, para o Ce-
mitério Municipal da Sauda-
de de São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Funerais)

Soares, Benedito Donize-
te  Soares  casado  com
Roseli Soares, José Anto-
nio Soares casado com
Benedita Soares, Terezi-
nha  Joce l i  Soares  dos
Santos casada com José
M e s s i a s  d o s  S a n t o s  e
Ezequiel  Si lveira Lopes
c a s a d o  c o m
Josiane.Deixa netos, bis-
netos,  ta taraneta e de-
mais parente e amigos .O
seu sepultamento deu se
dia 17/06 ás 16:30 h sain-
do a urna mortuár ia do
Velório Memorial Bom Je-
sus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inuma-
da em jazigo da família.
Está sala possui serviço
de velório on-line consul-
te os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.JULIA CANCA LOPES
faleceu no dia 18/06 na ci-
dade de São Pedro aos 82
anos de idade.Era viúva do
Sr.Rubens Lopes Rodrigues
Era f i lha dos f inados
Sr.Francisco Canca e da
Sra.Izabel Munhoz.Deixa os
filhos: Fernando, Regina e
Rafael.Deixa netos, bisne-
tos e demais parente e ami-
gos. O seu sepultamento
deu se dia 18/06 ás 16:30 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Ce-
mitério Municipal de São
Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório on-
line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FU-
NERAIS)

SR.ANTONIO TEIXEIRA DE
BARROS faleceu no dia 22/06
na cidade de São Pedro aos
79 anos de idade e era casa-

do com a Sra. Maria Alice Tei-
xeira de Barros. Era filho dos
finados Sr.Nestor Teixeira de
Barros e da Sra. Benedita Car-
doso. Deixa os filhos: Luciana
e Luiz Fernando. Deixa netos
e demais parentes. O seu cor-
po foi transladado para a cida-
de de Piracicaba e a sua Ceri-
mônia de Cremação deu se dia
23/06 ás 14:00 h no Cremató-
rio Memorial Metropolitano de
Piracicaba. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.ANTONIO ANGELO PO-
LISEL faleceu no dia 23/06
na cidade de São Pedro aos
65 anos de idade.Era casa-
do com a Sra.Aparecida de
Fatima Arrizato Polisel.Era
filho dos finados Sr.Angelino
Polisel e da Sra.Maria Gra-
c ia  Aparec ida Mamoni
Polisel.Deixa os filhos: Ra-
fael Angelo e Daniel Angelo.
Deixa netos e demais paren-
te e amigos.O seu sepulta-
mento deu se dia 24/06 ás
10:30 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial

Bom Jesus –sala 1 seguin-
do para o Cemitério Munici-
pal de São Pedro onde será
inumado em jazigo da famí-
lia. Está sala possui servi-
ço de velório on-line consul-
te os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. WALDEMAR CAMOLESI
faleceu no dia 23/06 na cidade
de Charqueada aos 90 anos de
idade e era viúvo da Sra. Lina
Marraccini Camolesi. Era filho
dos finados Sr. Eugenio Camo-
lesi e da Sra. Rosa Presotto.
Deixa os filhos: Elvio José
Camolesi, Marina de Lurdes
Camolesi, Marcos Luis Ca-
molesi, Eliane Cristina Ca-
molesi e José Fabio Camo-
lesi. Deixa demais parentes
e amigos.O seu sepultamen-
to deu se dia 24/06 ás 10:30 h
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

PPPPPLANOLANOLANOLANOLANO D D D D DIRETORIRETORIRETORIRETORIRETOR

Oficina de revisão discute
mudanças na legislação
Uma nova oficina vai acontecer no dia 30 de junho, às 19h, no
auditório da Acisp, com participação aberta a todos os interessados

Após reuniões temáticas reali-
zadas na Associação dos Engenhei-
ros de São Pedro, aconteceu na terça
(21), no auditório da Acisp (Asso-
ciação Comercial e Industrial de
São Pedro) uma oficina de revisão
desta legislação municipal com a
participação de 56 pessoas.

"É um tema importantíssimo,
que debate os nortes do crescimen-
to do nosso município" destacou o
prefeito Thiago Silva na abertura
do evento. Ele disse também que  a
nova legislação, que será encami-
nhada à Câmara após um compi-
lado das sugestões apresentadas
nas oficinas  e nas audiências pú-
blicas, trata de temas como zonea-
mento, padrões de construção, de-
senvolvimento sustentável, aspec-

tos ambientais, entre muitos ou-
tros, e estabelece princípios, dire-
trizes e normas, além de orienta-
ções para ações que influenciam no
desenvolvimento urbano. O Plano
Diretor é uma lei municipal (lei
complementar nº 67 de 29 de de-
zembro de 2010) que estabelece e orga-
niza o desenvolvimento e expansão ter-
ritorial de uma cidade. É o instrumen-
to básico do processo de planeja-
mento municipal para a implanta-
ção da política de desenvolvimento
urbano, norteando a ação dos agen-
tes públicos e privados.

Planejar ações para os próxi-
mos anos, organizar o crescimento
e as transformações, definir ações
prioritárias e instrumentos urba-
nísticos que vão servir de norte

para o município e estabelecer o sis-
tema de gestão democrática estão
entre as funções do Plano Diretor.

Os participantes da oficina
deram início aos debates por as-
sunto e agora vão preparar propos-
tas de modificação. A atualização do
Plano Diretor deve ser feita a cada 10
anos e está prevista no Estatuto das
Cidades, uma lei federal.

Entre as entidades represen-
tadas na oficina estão a Associa-
ção dos Engenheiros de São Pedro
e região, Conseg, OAB, Associação
de Moradores dos Alpes, Acisp, As-
sociação Serra do Itaqueri e Mora-
dores do bairro Boa Vista. Tam-
bém participaram os vereadores
Du Sorocaba, presidente do Legis-
lativo,  Cleusa Barros e Luiz Fer-

nando Gomes Altos; os secretários
municipais Samanta Bontorim
(Educação), Clarissa Quiararia (Tu-
rismo) e Claudinei Arruda (Gover-
no) e coordenadores municipais
Rogério Bosqueiro (Meio Ambien-
te), Ivan Teixeira (Cultura) e Adri-
ana Amado (Projetos).

AGENDA - Uma nova ofici-
na vai acontecer no dia 30 de junho, às
19h, no auditório da Acisp, com par-
ticipação aberta a todos os interes-
sados. As audiências públicas so-
bre a revisão do Plano Diretor es-
tão agendadas para os dias 5 e 30
de agosto, na Secretaria de Turismo.
Outras informações sobre o  Plano Di-
retor podem ser conferidas em https:/
/www.saopedro.sp.gov.br/plano-
diretor

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Museu Gustavo Teixeira terá oficina gratuita de teatro
Para complementar as aulas de

teatro ofertadas pela Coordenado-
ria de Cultura, será realizada no
sábado, dia 25, uma oficina de tea-
tro no Museu Gustavo Teixeira. Mi-
nistrada pelo  diretor e produtor
artístico Carlos ABC e pelo ator e
produtor cultural Anselmo Figuei-
redo, a oficina é gratuita e tem como
público alvo estudantes do 9º anos
do ensino fundamental e do ensi-
no médio, professores, coordena-
dores, diretores e outros profissio-
nais que atuam na educação.

 "Nesta ação complementar
vamos trazer outros profissionais
da área de teatro para uma vivên-
cia diferenciada entre os alunos, o
que é fundamental para o aprendi-
zado", destaca o coordenador de

Cultura, Ivan Teixeira. A oficina
que acontece das 14h30 às
17h30 vai trabalhar temas como
o fazer teatral, a caracterização
de personagens, jogos de inte-
gração de grupo, concentração
e dramaturgia da cena.

Carlos Alberto Bueno de Ca-
margo, o Carlos ABC, é diretor de
teatro e produtor artístico e cultu-
ral. Entre diversas atividades rea-
lizadas, foi premiado como ator,
diretor, cenógrafo  e    figurinista,
entre outros. Em 1996 estreou o
espetáculo "Lugar Onde o Peixe
Pára", com o grupo Andaime de
Teatro, onde fez roteiro, direção e
figurinos, recebendo 8 prêmios de
Melhor Espetáculo em Festivais
estaduais e Nacionais de Teatro em

todo o Brasil, além de 38 prêmios
individuais, de direção, pesquisa e
figurinos. O espetáculo foi apresen-
tado em cidades do norte da Itália
em 1999.  Também escreveu e dirigiu
os espetáculos "Filho das Águas" e
"Nhô Lica-Aventuras e Desventuras
do Capitão Felix do Amaral" pela Cia
Tragatralha de Teatro- 2008 a 2012 e
em  2021 dirigiu o ator-autor An-
selmo Figueiredo no monólogo
Rogério, venha ver a Travesti!, es-
petáculo do Coletivo Teatral da
ONG Casvi de Piracicaba.

Anselmo Figueiredo é ator ati-
vista de Direitos Humanos, jorna-
lista e produtor cultural. Atuou na
CETA (Companhia Estável de Tea-
tro Amador de Piracicaba) e em di-
versos espetáculos dos grupos de

Teatro Cochichonacoxia e Andai-
me, da Unimep (Universidade Me-
todista de Piracicaba). Coordenou
oficinas de teatro pela Prefeitura
de Piracicaba, além de atuar em
diversos curtas de vídeo como ator,
dirigir alguns documentários e cola-
borar na direção e elaboração de rotei-
ros de vídeos que registraram Encon-
tros, Semanas da Diversidade e Para-
das LGBTQIA+ de Piracicaba,entre
2007 e 2019. Estreou em dezembro
de 2021 o espetáculo Rogério, ve-
nha ver a Travesti! de sua autoria,
com direção de Carlos ABC.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo telefone 34819205 ou
presencialmente no Museu Gus-
tavo Teixeira. A idade mínima
para participar é 14 anos.

AAAAARTERTERTERTERTE

Espaço Cultural ganha pintura especial
O espaço cultural localizado ao

lado do Museu Gustavo Teixeira
está programado para ser inaugu-
rado em breve com uma novidade
que vai, literalmente, encher os
olhos: murais preparados pela ar-
tista Giovana Angelo, especializa-
da em lettering e muralismo.

"Gosto de muita de usar pala-
vras que passam mensagens, que
representam o espaço", conta Gio-
vana sobre o processo de criação.
A pintura começa com o desenho,
a lápis, em seguida vem as tintas
que vão dando formas aos dese-
nhos, todos feitos a mão. As cores,

formas e mensagens enchem os
olhos e prometem inspirar mui-
tas fotos no local construído
para ampliar o espaço destina-
do a práticas culturais.

"Este espaço foi construído
como lugar de apoio para as ofici-
nas culturas,  aulas de dança,  de
teatro e ensaios da orquestra. Tam-
bém pode ser usado para apresen-
tações de dança, sarau ou outras
atividades.  É um espaço multiuso,
com 100 cadeiras empilháveis, que
pode ser adequado para várias ati-
vidades", destaca o coordenador
de Cultura, Ivan Teixeira. Murais preparados por Giovana Angelo, especializada em lettering e muralismo

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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"Dorothéa Bená Ghirotti" retoma atividades
"Dorothéa foi a primeira mulher que criou um coral municipal em São Pedro. Ela ensaiava o grupo na varanda de sua casa"

Após quase 20 anos sem en-
saios e apresentações, o Coral Mu-
nicipal Dorothéa Bená Ghirotti reto-
mou suas atividades em São Pedro. É
no Museu Gustavo Teixeira, que todas
as segundas-feiras o maestro Geni-
val da Silva e os novos integrantes
voltam a dar vida ao coral institu-
ído em outubro de 1985.

De acordo com o coordenador
de Cultura, Ivan Teixeira, foi preci-
so resgatar o decreto 1.712, de 1985,
para formalizar o retorno do coral.
"Dorothéa Bená Ghirotti foi a pri-
meira mulher que criou um coral
municipal em São Pedro. Ela en-
saiava o grupo na varanda de sua
casa", disse, ao ressaltar que o de-
creto foi assinado na época pela ex-
prefeita Antonieta Ghirotti Anto-
nelli, filha de Dorothéa.

Conforme informações levan-
tadas pelo coordenador, desde
2002 não havia mais relatos sobre
o coral com essa denominação.
"Assim como fazemos com a Or-
questra de Violeiros e o teatro
infantil e adulto, as aulas do
coral são permanentes no Mu-
seu. Já temos um calendário
anual de atividades e apresen-
tações", ressaltou Teixeira.

Com a participação de aproxi-
madamente 30 coralistas, o maes-
tro Genival da Silva prepara o gru-
po para arte do canto. "Por meio

de exercícios de propriocepção cor-
poral como o instrumento vocal,
respiração costal diafragmática
(própria para o canto), exercícios
de aquecimento e preparação vocal
como vocalises, cânones e por fim a
prática de repertório, que vai do erudi-
to ao popular, contemplando os diver-
sos estilos musicais", descreveu sobre
as técnicas utilizadas nas aulas.

Além disso, Silva explicou que
os cantores recebem uma forma-
ção sobre o que é o canto coral. "Não
é simplesmente um agrupamento
de pessoas cantando juntas e de
qualquer forma, mas antes, é um
estilo musical próprio, dividido a 3
ou a 4 vozes, fazendo música de
forma colaborativa e comunitária",
disse, ao destacar a assiduidade
nos ensaios e o comprometimento
com o grupo. "Afinação e afinida-
de têm a mesma raiz".

O casal de aposentados Mario
Sergio de Souza e Rosana Chaffer
faz parte dessa nova formação do
Coral Municipal. Há 10 anos ele
começou a tocar violão e quis apren-
der a cantar. "Me indicaram en-
trar no coral da igreja, com o Geni-
val. Entrei, fiquei alguns anos e foi
uma experiência muito legal".
No período da pandemia, eles fi-
caram afastados da música e só
retornaram agora. "Com o co-
ral da Prefeitura, a gente resol-

veu voltar e está sendo uma ex-
periência bem legal de novo".

A estudante Ana Áurea sem-
pre gostou de música e desde cri-
ança queria ser cantora. Com in-
centivo da família e do próprio
maestro Genival, além de fazer
parte do coral, hoje faz licenci-
atura em música no Conserva-
tório de Tatuí. "O coro dá para
gente muita visão de história,
de percepção e técnica musical.
Eu costumo falar muito que a
música une as pessoas e no coro
isso acontece muito", disse.

Daniella Oliveira
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Equipe Controle de Endemias inicia testes para inquérito
Segundo dados do Controle de Endemias, nos últimos 15 anos, foram identificados 464 cães com a doença em São Pedro; não há casos em humano

Daniella Oliveira

Com a meta de testar 550 ani-
mais, a Secretaria de Saúde de São
Pedro, por meio da equipe de Con-
trole de Endemias, deu início neste
mês à ação chamada de Inquérito
Canino para Leishmaniose Visce-
ral. O bairro São Tomé é o primeiro
a receber a visita dos agentes.

Segundo Matheus de Melo
Murbach, médico veterinário do
Controle de Endemias, por con-
ta da alta população canina, do
aumento de novos casos da
leishmaniose em cães e a pró-
pria procura dos moradores, a
região do bairro São Tomé foi
escolhida para o início desse levan-
tamento epidemiológico.

"Os agentes passarão de casa
em casa, orientando e efetuando
coleta de sangue dos cães para rea-
lização de exames diagnósticos.
Estes serão realizados em duas eta-
pas: a primeira por meio do teste
rápido no laboratório de referên-
cia regional e a segunda no labora-
tório central em São Paulo; ambos
do Instituto Adolfo Lutz", disse
Murbach, ao ressaltar a importân-
cia do apoio da população. "A úni-
ca forma de saber se os cães estão
infectados é por meio desses exa-
mes específicos de laboratório".

A aposentada Aparecida Do-
nizete Severino já perdeu dois ca-
chorros com a doença e parabeni-
zou o trabalho da equipe. "É muito
importante receber esse tipo de co-
nhecimento e, principalmente, pre-
venir essa doença". O mecânico Ro-
mário de Oliveira, dono da Pandora,
também falou da ação. "Além do
cuidado, é muito bom ter conheci-
mento sobre o assunto", disse.

O veterinário explica que a
leishmaniose não tem cura e que o
único tratamento autorizado pelos
órgãos competentes, com o Milte-
foran, objetiva somente o controle
da carga parasitária no organismo
do animal. "Mesmo com a medica-
ção, há a necessidade do uso cons-
tante da coleira repelente do mos-
quito, uma vez que a carga parasitária
pode voltar a aumentar e o animal tor-

nar-se novamente transmissor da
doença, além da possibilidade do
retorno dos sintomas. Ainda é ne-
cessário constante acompanha-
mento médico veterinário", disse.

CASOS - Em São Pedro, os
primeiros registros da doença ocor-
reram em 2007 e persistem até
hoje. Segundo dados do Controle
de Endemias, nos últimos 15
anos, foram identificados 464
cães positivos. "Esses animais
foram diagnosticados graças às
notificações feitas por veteriná-
rios particulares, solicitações
diretas dos responsáveis ou no
trabalho de inquérito canino desen-
volvido pela Secretaria de Saúde".

Murbach explica que o vetor
da doença (mosquito-palha) existe
em todos os bairros da cidade, po-
rém, locais como o Palú, Novo Ho-
rizonte, Dorothea, Nova Estância,
Mariluz I, II e III, Jardim Botânico
I e II, Jardim Botânico 1000, Cam-
pos do Jardim Botânico, Horto
Florestal, Jardim São Pedro, San-
ta Mônica, Portal das Flores, Vale
do Sol, Colinas de São Pedro, Nova
São Pedro 1 e 2 são considerados
com maior concentração de casos
caninos positivos. "Até o momento
não foi registrado caso humano da
doença em São Pedro".

A DOENÇA -A Leishmanio-
se Visceral (LV) é uma doença gra-
ve causada por um protozoário
transmitido para pessoas e cães por
meio da picada de um inseto (ve-
tor) muito pequeno, conhecido
como "mosquito palha". Esse mos-
quito costuma picar ao entardecer
e durante a noite.No ciclo da doen-
ça, o inseto pica um cão doente -
portador do protozoário - e de-
pois pica uma pessoa saudável,
que também pode desenvolver
a doença. Sem o inseto, não há
transmissão da doença. Portanto,
a melhor prevenção é evitar a pro-
liferação do mosquito palha.

O animal infectado pode ado-
ecer logo ou demorar meses para
apresentar sintomas. Além disso,
todos os cães infectados, mesmo

aqueles sem sintomas aparentes, são
fonte de infecção para o inseto trans-
missor e um risco para saúde. Os
sintomas nos animais são emagre-
cimento, queda de pêlos, cresci-
mento das unhas, descamação da
pele, fraqueza, feridas no focinho,
orelhas, olhos e patas.  No caso
dos humanos, os sintomas são
febre durante muitos dias, per-
da de peso, fraqueza, anemia e
aumento do fígado e baço. Em
casos graves podem ocorrer sangra-
mentos. O diagnóstico e tratamento
para os humanos estão disponíveis
na rede de serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS).

PROTEÇÃO AOS CÃES -O
médico veterinário explica que a pri-
meira medida preventiva é a utiliza-

ção da coleira repelente para leish-
maniose, instrumento com resul-
tado bastante eficaz para afastar
o mosquito. Outra medida preven-
tiva, segundo ele, é fiscalizar o
ambiente onde os cães vivem, re-
movendo folhas secas, frutas po-
dres no chão, pedaços de madei-
ra, fezes de animais. "É preciso
remover os restos de matéria or-
gânica que funcionam como cria-
douros do mosquito transmissor,
que também prolifera nas proxi-
midades de galinheiros e viveiros
de aves. Um clínico veterinário
também pode informar sobre va-
cina". Em caso de dúvidas ou sus-
peitas da doença em cães, o Con-
trole de Endemias atende pelo te-
lefone (19) 3481-9370.
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"Liderança de Lula mostra que
o brasileiro quer virar a página"
Datafolha mostra que Lula venceria a eleição em 1º turno, se fosse já; "estamos no bom caminho", afirma a parlamentar petista

Para a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), principal lide-
rança do Partido dos Trabalhado-
res em toda região, a cada nova
pesquisa eleitoral sobre as eleições
para presidente do Brasil, que acon-
tecem neste ano, em dois de outu-
bro, "fica mais claro que o povo
brasileiro quer virar a página da
desesperança, do atraso, do retro-
cesso, da violência, desemprego,
abandono e miséria". O resultado
da pesquisa que aponta o ex-presi-
dente Lula na liderança, com gran-
des possibilidades de vencer já em
primeiro turno, mostra que "esta-
mos no bom caminho para que o
Brasil volte a sorrir. Com trabalho
e muita mobilização vamos levar o
Presidente Lula de volta ao Palá-
cio do Planalto", diz Bebel, defen-
dendo muito trabalho nos 100 dias
que faltam até as eleições, quando se-
rão eleitos governadores, um senador,
deputados federais e deputados esta-
duais. De acordo com pesquisa Data-
folha, divulgada nesta última quinta-
feira, 23 de junho, Lula tem 47% no
primeiro turno, contra 28% do presi-
dente Jair Bolsonaro. A pesquisa ou-
viu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de
junho em 181 cidades brasileiras.
A margem de erro é de dois pontos
para mais ou para menos, e vence-
ria já no primeiro turno, uma vez
que obteria 53% dos votos, descon-
tando os nulos e brancos.

Já num cenário de segundo
turno, Lula tem 57% e Bolsonaro
tem 34%. Já 55% dizem não votar
em Bolsonaro de jeito nenhum.
Foram apresentados como pré-
candidatos: Lula (PT), Jair Bolso-
naro (PL), Ciro Gomes (PDT), An-
dré Janones (Avante), Simone Te-
bet (MDB), Luciano Bivar (União
Brasil), Felipe D'Ávila (Novo), Ey-
mael (DC), Pablo Marçal (Pros),

General Santos Cruz (Podemos),
Leonardo Péricles (UP), Sofia Man-
zano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).

Em relação ao levantamento
anterior, Lula oscilou um ponto
para menos, dentro da margem
de erro. Bolsonaro oscilou um
ponto para mais, também den-
tro da margem de erro.

Na pesquisa estimulada de in-
tenções de voto no 1º turno Lula
(PT): 47% (48% na pesquisa ante-
rior, em maio); Jair Bolsonaro (PL):
28% (27% na pesquisa anterior);
Ciro Gomes (PDT): 8% (7% na pes-
quisa anterior); André Janones
(Avante): 2% (2% na pesquisa an-
terior); Simone Tebet (MDB): 1%
(2% na pesquisa anterior); Pablo

Marçal (Pros): 1% (1% na pesquisa
anterior); Vera Lúcia (PSTU): 1%
(1% na pesquisa anterior). Em
branco/nulo/nenhum: 7% (7% na
pesquisa anterior). Não sabe: 4%
(4% na pesquisa anterior).

Felipe d'Avila (Novo), Sofia
Manzano (PCB), Leonardo Péricles
(UP), Eymael (DC), Luciano Bivar
(UB) e General Santos Cruz (Pode-
mos) não pontuaram.

A pesquisa ouviu 2.556 pes-
soas nos dias 22 e 23 de junho
em 181 cidades brasileiras. A
margem de erro é de dois pon-
tos para mais ou para menos.

VOTOS VÁLIDOS – Lula
ganharia no primeiro turno, pelos

números do Datafolha divulgados
nesta quinta. Em relação à pesqui-
sa anterior, ele e Bolsonaro oscila-
ram dentro da margem de erro.
Lula (PT): 53% (54% na pesquisa
anterior, em maio) e Bolsonaro
(PL): 32% (30% na pesquisa ante-
rior, em maio), enquanto que Ciro
(PDT): 10%.
Pesquisa espontânea -- A pesquisa
espontânea mostra que Lula segue
líder: tinha 38% e agora tem 37%.
Bolsonaro passou de 22% para
25%; Ciro: 3% (2% em maio)
Não sabe: 27% (29% em maio).
Em branco/nulo/nenhum: 6%
(5% em maio). A margem de
erro é de dois pontos percentu-
ais para cima ou para baixo.

A deputada estadual Professora Bebel com Lula, pré-candidato à Presidência da República

Divu lgação
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Deputada propõe plano
para os servidores públicos

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) protocolou
nesta semana na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) o projeto de lei
380/2022, que institui o Pla-
no Estadual para os Servido-
res Públicos, uma política de
Estado para a valorização do
funcionalismo estadual e para
a melhoria da qualidade dos
serviços públicos. O projeto de
lei é resultado do trabalho co-
letivo do mandato popular da
deputada Bebel com um grupo
de representantes de entidades
do funcionalismo.

Justamente para debater
a propositura e ações visando
garantir que seja aprovado
pela Assembleia Legislativa de
São Paulo, a própria deputa-
do Bebel estará promovendo
audiência pública para deba-
te-lo. A audiência pública será
realizada no próximo dia 30
de junho, às 11 horas,  na
Alesp, e poderá ainda ser alte-
rado com novas contribuições
produzidas por este debate, de
acordo com a parlamentar.

Bebel diz que o projeto es-
tabelece um Plano Estadual
para o Funcionalismo Público,
visando criar uma política de
Estado que atenda as múlti-
plas e legítimas demandas da-
quelas e daqueles que, a partir

de uma concepção de gestão
compartilhada, são parte fun-
damental na implementação
das políticas públicas, respon-
sáveis pela execução e materia-
lização das mesmas. "O Estado
e a população paulista não po-
dem mais continuar expostos
a governos que mudam as re-
gras de acordo com suas von-
tades", explica.

O projeto estabelece o regi-
me estatutário como sendo o
único regime de contratação
dos servidores públicos estadu-
ais, assim como o piso salarial
estadual,  nomeação dos car-
gos vagos, de modo a otimizar
a prestação dos serviços públi-
cos prestados à população pau-
lista, melhoria das condições
de trabalho dos servidores pú-
blicos paulistas, universaliza-
ção de ações formativas para
os servidores públicos, inclusi-
ve no local de trabalho, promo-
ção do princípio da gestão de-
mocrática do serviço público,
promoção de valores humanís-
ticos, científicos, culturais e
tecnológicos no serviço público
paulista, valorização dos ser-
vidores públicos paulista e a
promoção dos princípios do
respeito aos direitos humanos,
à diversidade étnico-racial e à
sustentabilidade socioambien-
tal no serviço público paulista.

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos
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Bebel viabiliza mais R$ 250 mil
para Águas de São Pedro
Parte dos recursos foi destinada pelo deputado Vicentinho e atende solicitação do
vereador Nelinho Noronha e do secretário de Segurança de Águas, Valdir Gibim

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) viabilizou a desti-
nação de mais R$ 250 mil para a
cidade de Águas de São Pedro utili-
zar no setor de segurança pública. Os
recursos foram solicitados pelo verea-
dor Nelinho Noronha (PT), sendo que
R$ 100 mil foram de emenda parla-
mentar da própria deputada Bebel,
enquanto que outros R$ 150 mil fo-
ram obtidos junto ao deputado fede-
ral Vicente Paulo da Silva, o Vicen-
tinho (PT), com quem a deputada
mantêm um trabalho de parceria.

De acordo com Nelinho Noro-
nha, os R$ 100 mil destinados pela
deputada Professora Bebel, através
de emenda parlamentar ao orça-
mento do Estado, foram pedidos
pelo secretário municipal de Segu-
rança de Águas de São Pedro, Val-
dir Gibim, e serão utilizados para aqui-
sição de um veículo para utilização pela
Guarda Civil Municipal da cidade. Os
outro R$ 150 mil obtidos junto ao de-
putado Vicentinho serão utilizados
para melhoria do sistema de segu-
rança do município. "Esses R$ 150
mil, inclusive, era para serem des-
tinados à reforma do Centro Co-
munitário da cidade, mas infeliz-
mente, o prefeito João Victor aca-
bou mudando a sua finalidade e
destinando também para a segu-
rança pública sem nenhuma dis-
cussão com a população", critica.

A deputada Bebel diz que fica
imensamente feliz em poder ajudar
a cidade de Águas de São Pedro,
município que mantêm um vínculo
muito forte. "Não tenho medido esfor-
ços para viabilizar tanto recursos do
meu mandato, assim como através de
parcerias que mantenho com deputa-
dos federais do meu partido, como é o
caso do Vicentinho, que tem sido um
grande aliado nessa nossa emprei-
tada. Estes recursos são fruto de
uma demanda apresentada pelo ve-
reador Nelinho Noronha, meu ir-
mão, que tem tido uma preocupa-
ção em trabalhar continuamente
pela melhoria da qualidade de vida
da população e investir em segu-
rança é uma delas", enfatiza da
deputada Professora Bebel.

O secretário Valdir Gibim, e o vereador Nelinho Noronha com guardas municipais que compõem a
corporação beneficiada com emenda deputada Professora Bebel

A deputada estadual Professora Bebel e o deputado federal Vicentinho, ambos PT, que desti-
naram mais uma vez recursos para Águas de São Pedro

Divulgação
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Águas é contemplada com
totem do Poupatempo

A estância de Águas de São
Pedro foi contemplada com um to-
tem capaz de realizar mais de 100
serviços oferecidos pelo Poupatem-
po. A entrega do aparelho digital
foi feita em cerimônia nesta quin-
ta-feira (23), no Palácio dos Ban-
deirantes, em evento que contou
com a presença do governador
Rodrigo Garcia (DEM). O prefeito
João Victor Barboza (Cidadania) foi
até a capital paulista acompanha-
do da primeira-dama e secretária
de Promoção Social, Amanda Gon-
çalves. Ao todo foram mais de 200
totens entregues para autoatendi-
mento nos municípios paulistas. O
aparelho digital ficará na Secreta-
ria de Promoção Social e haverá
todo suporte para aqueles que ne-

cessitarem dos serviços. "Uma
grande conquista para os águape-
drenses e que vai agilizar e muito
os serviços feitos, até então, somen-
te pelo Poupatempo. Isso vai di-
minuir a necessidade de deslo-
camento até a unidade do Pou-
patempo de Piracicaba. Agrade-
cemos o governador Rodrigo
Garcia e também o deputado
estadual Roberto Morais, que
articulou a chegada do totem
para Águas de São Pedro", lem-
brou o chefe do Executivo.

Agora, uma equipe técnica vem
à cidade para instalar o totem e
deixa-lo à disposição dos cidadãos.
O início dos serviços, efetivamente,
será comunicado oportunamente
pela prefeitura nas redes sociais.

O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) no Palácio dos Bandeirantes
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Águas realiza festival
de quadrilhas juninas
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Prefeitura de Águas
realiza operação
catacacareco neste sábado

O objetivo é reviver as tradições juninas e levar muita dança e alegria aos presentes
O arraiá vai rolar solto neste

fim de semana em Águas de São
Pedro! A estância realiza na sexta-
feira (24) e no sábado (25) o Festi-
val de Quadrilhas Juninas com o
apoio da Associação Comercial de
Águas de São Pedro (Acasp) e do
SESC. O evento será, nos dois
dias, a partir das 19h no Boule-
vard. O objetivo é reviver as tra-
dições juninas e levar muita
dança e alegria aos presentes. Ha-
verá decoração e praça de alimen-
tação com comidas típicas.

"Foram dois anos longe das
atrações das festas juninas por
conta da pandemia, e este ano
idealizamos o festival. É uma
época muito marcante, alegre, e
que tem tudo a ver com a nossa
estância. Espero que todos par-
ticipem e venham prestigiar",
disse o prefeito João Victor Bar-
boza (Cidadania).

Na sexta-feira, se apresen-
tam no Boulevard os seguintes
grupos de quadrilha: EMEF
Maria Luiza Fornasier Franzin;
Quadrilha Junina de São Pe-
dro; Igaraçu do Tietê Nóis Vai
Lá; Nhá Chica de Dois Córre-
gos e a Orquestra Torrinhense
de Viola Caipira.

No sábado, as apresenta-
ções são do Grupo de Quadri-
lha Quadripira, Show Tia Val-
delice, e o musical fica por
conta de Bernadete França
com  clássicos da MPB brasi-

leira e xótes de sucesso. Ber-
nadete França vem divulgan-
do ao longo de sua carreira a

música popular nordestina com
sucessos de Luiz Gonzaga, Ja-
ckson do Pandeiro, Humberto Tei-

xeira e Dominguinhos, sempre com
a missão de resgatar a tradi-
ção desta vertente da MPB.

EEEEESPORTESSPORTESSPORTESSPORTESSPORTES

Charqueada recebe kits e cadastra novas demandas
O município de Charqueada

foi contemplado com novos kits
para o Departamento de Esportes
e demandas do setor cadastradas
junto à Secretaria Estadual de Es-
portes. As boas novas vieram em
reunião em São Paulo com o secre-
tário Thiago Milhim. Os kits, com-
postos por bolas, redes, coletes, tro-
féus e medalhas já haviam sido
solicitados à Pasta pelo prefeito
Rodrigo Arruda, o vice-prefeito
Jonas Lanjoni Del Pino Júnior
e o vereador Paulo Fattore.

O encontro foi viabilizado pela
assessoria parlamentar do deputa-
do estadual Ataíde Teruel e da de-
putada federal Renata Abreu. Além
dos kits, Charqueada teve impor-
tantes avanços em outras deman-

das formalizadas como a revitali-
zação da quadra poliesportiva, pis-
ta de skate, academia ao ar livre e o
projeto Areninha. Também estive-
ram presentes ao encontro a assis-
tente social Ana Godoy e o repre-
sentante de bairro, Charles.

"O secretário já nos deu sinal
verde para a execução do projeto
Areninha, que será contemplado no
Campo Central. Além disso, tam-
bém vamos proceder com a revita-
lização da quadra poliesportiva no
bairro Recreio. São ótimas notícias
para o povo charqueadense", disse o
prefeito Rodrigo Arruda. Os pedidos
também contemplam o trabalho
que vem sendo realizado pela
Coordenadoria de Esportes, co-
mandada por Danilo Matraia.

No próximo sábado (25), a Se-
cretaria de Serviços Urbanos e Meio
Ambiente realizará mais uma
operação catacacareco no mu-
nicípio. A operação visa recolher
todo tipo de material que os mu-
nícipes desejam descartar, dan-
do-lhes a destinação correta.

A Pasta conta com a colabora-
ção de todos para que deixem os
materiais na calçada desde a sex-
ta-feira à noite para a retirada no
sábado. O plano de trabalho para a
realização do catacacareco irá aten-

der os bairros Jardim Porangaba e
Califórnia pela manhã, e os bairros
Jardim Jerubiaçaba e Jardim Ipo-
ranga na parte da tarde. Além da
operação catacacareco, a prefeitu-
ra disponibiliza um ecoponto na
Rua dos Curiós, s/n, em frente à
Garagem Municipal. "Quanto me-
nos cacareco em casa, menor é a
possibilidade de o ocorrência de
animais peçonhentos ou mesmo
de locais para proliferação do
mosquito da dengue", alertou o
secretário Anderson Cardoso.

EEEEESPORTESSPORTESSPORTESSPORTESSPORTES

Águas de São Pedro
recebe kits esportivos

A Coordenadoria de Espor-
tes de Águas de São Pedro rece-
beu na manhã desta quarta-fei-
ra (22) novos kits para as ativi-
dades do município. São dois
kits contendo bolas, redes, co-
letes, troféus e medalhas.

Os materiais chegam um
dia após o prefeito João Victor
Barboza (Cidadania) cumprir
agenda na Secretaria de Espor-

tes do Estado de São Paulo. Na
capital, o chefe do Executivo
águapedrense se encontrou com
o titular da Pasta, Thiago Mi-
lhim. "Estivemos em São Paulo
para acompanhar algumas de-
mandas e agilizar outras. Os kits
já estão com a nossa coordena-
doria, que vai utilizar para as
práticas esportivas em Águas de
São Pedro", pontuou João Victor.

EEEEECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA

Prefeitura de Águas
adianta pagamento de
parcela do 13º salário

A Prefeitura de Águas de São
Pedro adiantou o pagamento da
primeira parcela do 13º salário dos
servidores. O dinheiro caiu na conta
já nesta sexta-feira (24) após de-
terminação do Executivo. A legis-
lação prevê o pagamento do bene-
fício até o dia 30 de junho, mas a
prefeitura optou por pagar antes.
A segunda parcela será paga no dia
20 de dezembro deste ano. Aproxi-

madamente 340 colaboradores da
prefeitura têm direito à remunera-
ção. O prefeito João Victor Bar-
boza (Cidadania) disse que a boa
gestão orçamentária e o plane-
jamento do Executivo permitem
que o município esteja em dia
com as obrigações. Somente
nesta primeira parcela foram
injetados aproximadamente R$
365 mil na economia local.


