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Alto da Serra recebe vacinação
contra a raiva neste sábado, 9
Lucas Almeida/Prefeitura de São Pedro

Cães e gatos a partir dos
3 meses de vida podem
ser vacinados das 8h às 14h
A UBS (Unidade Básica de
Saúde) no bairro Santo Antonio,
no alto da serra, é o ponto fixo
de vacinação antirrábica que a
Prefeitura de São Pedro realiza
gratuitamente neste sábado, 9 de
julho, das 8h às 14h. As doses da
vacina contra a raiva em cães e
gatos são para animais a partir dos
3 meses de vida e os bichos devem
ser levados pelo responsável utilizando guias, coleiras, gaiolas, caixas de transporte ou fronhas.

Os animais devem receber a
vacina antirrábica todos os anos
para que a proteção contra essa
doença potencialmente fatal seja
reforçada. Em julho, a vacinação
contra a raiva será realizada também
no bairro São Dimas, no dia 23.
SERVIÇO - Vacinação
antirrábica. Sábado, 09/07, das
8h às 14h, em frente à UBS Santo Antonio (Rod. Alto da Serra s/n). Gratuito. Mais informações (19) 3481-9370.

Deputada Bebel aposta
em mudanças este ano
A deputada estadual Professora Bebel (PT) tem realçado, em
postagens em suas redes sociais, que aposta em grandes mudanças no Estado de São Paulo
e no Brasil, nas eleições gerais
deste ano, que acontecem dentro de 88 dias. Principal lide-

BIENAL - Estudantes e professores de São Pedro na Bienal do Livro, numa iniciativa da Prefeitura Municipal. A10
Divulgação

Exposição da
Revolução de
32 recebe cerca
de 450 alunos
Para comemorar as nove
décadas da Revolução Constitucionalista de 1932, a Escola Estadual José Abílio de Paula
(JAP) recebeu na quarta-feira,
6, a Exposição Revolução Constitucionalista de 1932. Idealizada pelo h i s t o r i a d o r P a u l o
Tarso de Oliveira Pereira, diretor da Emeb Professor Benedito Modesto de Paula, a
mostra recebeu a visita de
aproximadamente 450 alunos
do ensino fundamental. A8

JARDIM
CALIFÓRNIA
O vereador Nelinho
Noronha (PT) já
encaminhou pedido
de lombada e sinalização, atendendo
solicitação de moradores do Jardim
Califórnia, em Águas
de São Pedro.
Mais matérias de Águas
nas páginas A5 e A16

rança do PT na região, a deputada, que é pré-candidata à reeleição a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, diz que a população sente os
efeitos das medidas do governo federal que tem provocado a alta dos
preços e a volta da inflação. A11
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Chega de mentir
para a população
Nelinho Noronha
Como vereador da cidade de Águas de São Pedro,
me sinto no dever e obrigação de combater mentiras e
tentativas de iludir a população. Acabamos de ver pela
imprensa notícias dando
conta de que o deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) estava requerendo junto ao
governador do Estado de São
Paulo, Rodrigo Garcia, que intercedesse junto à Concessionária Eixo para que fosse revogado o
reajuste de 12,7% nas tarifas de
pedágios na SP-304, entre Piracicaba a Águas de São Pedro e
entre São Pedro e Santa Maria da
Serra, assim como na SP-308, entre Piracicaba e Charqueada.
Quem viu a notícia até pode
louvar a iniciativa do deputado. No
entanto, é necessário lembrar de
como se deu a concessão destas rodovias pelo governo estadual e
quem se posicionou contrário. Lógico que o pedido do deputado não
teria sucesso, até porque quando
se concede uma rodovia, o governo estadual deixa de ter controle
sobre elas e, certamente, há no contrato termos de reajustes das tarifas, que é praticado sem nenhuma
piedade. Uma vergonha!
Portanto, a notícia dada nesta semana de que o reajuste será
mantido já era esperada e a certeza como a de que todo leite derramado não tem mais como ser
recolhido. Oras, o deputado
Roberto Morais, mais uma vez,
tentou enganar a nossa população e isso me fez reviver toda
história de instalação dos pedágios nessas rodovias.
É importante lembrar que em
meados de 2018, a então candidata a deputada estadual Professor
Bebel alertou que o governo do

Estado de São Paulo tinha
estudos para privatizar
essas rodovias e que havia a necessidade de a sociedade fazer um movimento contrário.
Naquela época, aliado
do governo do Estado, o deputado Roberto Morais ao
invés de se juntar no movimento,
preferiu tentar desmentir a Professora Bebel, tentando enganar a população. Chegou a gravar um ví-

Prefeitos nada
fizeram; ao
contrário, se
calaram
deo, ao lado do então governador
Márcio França, que não tinha cabimento a notícia de que as rodovias seriam concedidas e que seriam
colocados pedágios, penalizando a
população que por ela transita assim como encarecendo produtos
que por ela circulam, enfim encarecendo a vida do trabalhador.
Passada as eleições, as rodovias
foram concedidas e os pedágios instalados, apesar do apelo de boa parte da população, luta que teve a efetiva participação da deputada Bebel, única liderança da nossa região a se posicionar contrária.
É importante dizer que tanto o
prefeito de Piracicaba, à época, Barjas
Negri, assim como o de São Pedro,
Helinho Zanatta; o de Charqueada,
Romeu Verdi, e o de Águas de São
Pedro, Paulo Barboza, nada fizeram.
Pelo contrário, se calaram. Hoje, também fazem de conta que nada aconteceu, mas a população sabe quem está
do seu lado. Vamos parar de enganar
a população.
Nelinho Noronha, vereador de Águas de São
Pedro pelo PT

A escravidão continuou
pelo Século 20
José Renato Nalini
A crueldade é uma
companheira recorrente do
gênero humano. Ela é atemporal. Está no DNA da espécie que se considera a única efetivamente racional
dentre os vivos. Não se pense que a
escravidão acabou em 1888. Ela
continuou e não se espante se ainda encontrarmos semelhantes vivendo na condição de escravos.
Uma série interessante na Netflix mostra que por exploração religiosa, líderes conseguem fanatizar seus fiéis em nossos dias. Isso
chegou à polícia e à Justiça, porque
o "chefe" abusou de menores e acabou cometendo crimes. Porém pode
existir situação análoga em nossos
dias. É preciso vigiar e estar atento: isso é provável que ocorra e perto de nós. É que todos estão muito
interessados no próprio umbigo.
Desconsiderar o outro abre espaço
para deixá-lo vulnerável.
Vale a pena ler o livro "Entre
Integralistas e Nazistas - Racismo,
Educação e Autoritarismo no Sertão de São Paulo", escrito por Sidney Aguilar Filho. Ele relata o que
aconteceu em Campina do Monte
Alegre, no interior paulista. Os Rocha Miranda, família influente do
Rio de Janeiro, aderiram ao integralismo, também admiradores de
Hitler e de Mussolini.
Dezenas de garotos foram retirados de um orfanato. Tinham
entre 9 e 12 anos. Trabalhavam na
lavoura a troco de comida. Havia
capangas e cães de guarda fiscalizando o trabalho. Havia castigos
físicos - a palmatória - e podiam
permanecer sem alimentação.
Sidney Aguiar ficou sabendo,
por uma aluna sua, que na fazenda da família dela havia tijolos com
o símbolo da suástica. Descobriu

que a propriedade pertencera a Osvaldo Rocha Miranda
e a seus irmãos, membros da
Câmara dos Quarenta, um
dos órgãos da Ação Integralista Brasileira.
Apurou-se que dos cinquenta meninos levados para
a vida de escravo, quarenta e oito
eram negros. Osvaldo tinha uma
tática para escolher seus garotos.
Lá no abrigo, lançava balas do alto
e observava os que eram mais ágeis

Apurou-se que
dos cinquenta
meninos levados
para a vida de
escravo,
quarenta e oito
eram negros
para apanhá-las. Apontava com
uma vara os que deveriam ser levados para a fazenda. Em 2015
ainda havia um deles vivo. Contou que não tinham nome, senão número. Ele era o 23. Acordavam às 5, tomavam banho
em uma piscina e às 7 já estavam na roça. Almoçavam às
10, tinham duas horas de
aula e voltavam para a labuta. Quando a fazenda foi desativada em 1943, poucos
meninos conseguiram se adaptar à vida em sociedade. A maioria morreu jovem, sem família
e com cicatrizes pelo corpo.
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

Os "Amarelinhos"
Aldo Nunes
Não me esqueço,
jamais, da minha saudosa mãe quando viajávamos à São Carlos,
nas férias de julho (inverno), em visita a meus
avós maternos, seus
pais. Íamos de Piracicaba à Rio Claro de jardineira; de Rio
Claro a São Carlos, de trem elétrico;
da estação do trem, de bonde pela
Av. São Carlos até à travessa da Rua
Tiradentes e mais alguns passos e
chegávamos ao destino. Quando o
bonde passava defronte à Escola
Normal (cuja construção é semelhante à da nossa Escola Normal
Sud Menucci em Piracicaba) ela
sempre dizia: "Estudei e me formei
nessa escola. Na revolução de 1932,
com Getúlio Vargas como presidente e a seu mando, o exército tomou
conta dela e os soldados do exército
apinhavam-se nos seus janelões e
portas, enquanto os "amarelinhos"
(avião como o nosso teco-teco de
hoje), lançavam bombas sobre à cidade para dissipar os revoltosos lutadores paulistas pela Constituição
Constitucionalista. Vocês não sabem
o que passamos naquela época".
Neste sábado, 9 de julho, comemoramos 90 anos da Revolução
Constitucionalista, deflagrada em
09/07/1932 no Estado de São Paulo, e somente considerada data magna pela Lei Estadual nº 9.497 de 05/
03/1997, projeto nº 710/1995 do
Deputado Estadual Guilherme Gianetti com base na Lei Federal nº
9.033 de 12/09/1995 do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Somente depois muito tempo dos fatos, São Paulo conseguiu oficializar
essa data para nós, paulistas, comemorarmos essa data tão especial.

Lendo a boa história do nosso
Estado, poderão meus leitores
se inteirarem de grandes verdades que os paulistas dessa
nova geração, pouco conhecem. Verão que desse movimento revolucionário formado pelos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas
Gerais, Piracicaba/SP, nossa
vizinha, nossa querida São Pedro,
tiveram muita participação na defesa dos nossos direitos democráticos: Prudente de Morais, 1º presidente civil da república depois da
ditadura Getulista, sepultado em
Piracicaba/SP; Armando Salles de Oliveira, interventor na época da Revolução de 1932 e todos os saudosos "pracinhas" piracicabanos e são-pedrenses
e também da maioria dos nossos municípiospaulista,queesperoserembem
relembrados nesse sábado.
Mantenhamos o ambiente pelo
qual passamos hoje, o mais harmonioso possível com amor ao próximo. Não permitamos que embora saibamos que: tudo custa, tem
um preço, provoca consequências,
está envolvido nos pequenos e grandes gestos que fazemos e que, no
fundo, saber que a nossa mente
ainda não está ciente de que não
evoluímos o suficiente, para irmos
para o mundo além da Terra, este
planeta azul, visto pelos astronautas que chegaram à Lua.
Sou um canceriano (do signo
astrológico de Câncer, para quem
conhece astrologia), portanto, apegado ao lar, à família e ao meio
ambiente e, também, um sensitivo
(do olfato, paladar, tato, visão e audição) e ainda, canhoto, que sempre fora mal visto pelos ignorantes, que ignoram, especialmente,
qualquer ligação entre corpo e alma
e o que é intuição.

A intuição é a
comunicação
com Deus ou
Universo
Nesta semana que ora finda,
os acontecimentos deram evidências no clima, na sensibilidade daqueles que colocam a mão na massa, tentando sobreviver enquanto
na política, nossos políticos, desligados das necessidades básicas e
necessárias da nossa gente que os
elege, tratam das suas verbas "ocultas" para bancar suas candidaturas e o país mergulhando na inflação de dois dígitos. A meu ver, um
absurdo e, que todos nós, que não
somos políticos, vamos pagar, sem
renda e sem trabalho. Como?
Falta matéria prima e a indústria não tem como crescer. Querem
que nós acreditemos que a nossa
produção agrícola será de grande
fartura e isso vai nos trazer felicidade! Somente se for de vergonha,
da qual já estamos totalmente satisfeitos e que não enche barriga,
não diminuem nossas doenças,
não caem do céu e não têm ideia da
carestia pela qual vamos passar.
Nós, os mais velhos, que tivemos
oportunidade de assistir nos cinemas
de então, os grandes filmes da época
dos "faroestes" americanos, contando às histórias do povoamento e desbravamento dos Estados Unidos da
América - USA, pelas ferrovias, sempre notei neles a presença de índios e
chineses. Os índios lutando para que
o trem de ferro e de fogo, não invadissem suas terras e os chineses como a
mão de obra necessária e especializada na sua construção. Isso nos mostrava que os índios defendiam seus
direitos à terra e os chineses venden-

do sua mão de obra qualificada, já
desenvolvida em seu país natal, bem
mais avançada que a americana. Hoje
muito mais desenvolvidos na área ferroviária e outras mais, eles estão aqui,
investindo em hidrelétricas, comprando nossas produções agrícolas in natura e mineral, têxtil, em viagens além
da Terra e outras coisas mais que não
ouso falar pelo livre direito da necessária segurança do nosso país. Será
que nossos políticos e administradores brasileiros não enxergam além do
nariz? Não é à toa que eles e outros
mais países viram aqui o paraíso terreno. Nós, não?
A Lua já é crescente desde às
23h16 dessa quarta-feira, 6. Com ela
tudo cresce. Ela é nosso sinalizador
que deve ser analisado diariamente
para que possamos aferir o clima,
as influências das marés, a gestação dos animais de todas as espécies existentes na Terra, a reflexão da
luz solar para o nosso planeta para
que tenhamos vida. A minha intuição alerta, vai faltar água potável
para nossa região e a seca deste ano,
será penosa para todos e tomara que
todos possamos ser vacinados contra a gripe e a covid, que voltam a
preocupar o mundo e agravando
crises na saúde e tenhamos profissionais suficientes para atendermos.
A intuição é a comunicação
com Deus ou Universo. Quando
seguimos sua orientação, somos
guiados para uma vida plena,
bem-sucedida e possibilidades
ilimitadas. Que todos nós possamos praticá-las.
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal
de Rendas aposentado do
Governo do Estado de São
Paulo. E-mail:audusconsultoria @gmail.Com.

Os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 32
João Francisco de Aguiar
No próximo sábado será 09
de julho de 2022, o aniversário
de 90 anos da inesquecível data
oficial do inicio da Revolução de
1932. Vamos brevemente aos fatos históricos: Março de 1930:
Fim da República Velha, chamada
de "República do Café com Leite",
porque ora São Paulo, ora Minas Gerais elegiam o presidente. Washington
Luís (paulista, sai em 1930) deveria
indicar um mineiro mas indica
Júlio Prestes, paulista, vitorioso nas
eleições. Minas Gerais junta-se ao
Rio Grande do Sul. Vence.
Os lideres entram em confronto; Getúlio Vargas (Rio
Grande do Sul) acaba recebendo o apoio de todos, inclusive
dos tenentes, que exigiam mudanças sociais. Empossado, nomeia
interventores (em parte militares).
Em São Paulo, governa em prejuízo dos direitos do povo, e de
empresários cafeicultores, que já
sofriam com a queda de preços
a nível global (Grande Depressão dos anos 30).
23 de maio de 1932: uma
multidão protesta em São Paulo contra o Governo de Getúlio
Vargas; o cortejo atravessou o
Viaduto do Chá e chegou à Praça da República parando diante
de um edifício onde havia um
centro de seguidores de Getúlio
Vargas, armados com submetra-

lhadoras. Alguns ameaçaram entrar por fora do prédio, mas os
de Getúlio Vargas, intimidados,
responderam com rajadas de balas. Na escaramuça, muitos foram
feridos, morrendo mais de 10
pessoas. Destes mortos, destacaram-se Martins, Miragaia,
Dráusio e Camargo (MMDC),
homens do povo, e não estudantes segundo Ventura (2020).
09 de Julho de 1932: São Paulo entra em guerra para depor Getúlio Vargas; São contava com
apoio de Minas Gerais, mas apenas foi apoiado por Mato Grosso,
onde havia forças do Exército. A
guerra deu-se em três frentes: uma
no Sul (houve fortes combates em
Buri), em Cunha (homens vinham
pela praia de Santos) e no Norte,
região do Vale do Paraíba. Piracicaba mandou cerca de 600 homens em dois batalhões, entre
eles estavam os de São Pedro
(27) e de regiões vizinhas (9).
Ao todo eram uns 22.000 homens voluntários, uns 3000 do
Exército baseado em São Paulo,
comandados pela Força Pública (hoje Polícia Militar) com
uns 10.000 homens.
02 de Outubro de 1932. Diante de uma força poderosa,
bem armada e treinada, mais de
duas vezes superior em homens,
paulistas iam para o sacrifício.
Os conflitos mostram-se violentos, como em Buri, SP. As per-

Meu pai foi
combatente da
Revolução de
1932
das cresciam e São Paulo carecia
de equipamentos, apoio e suprimentos, assim os paulistas aceitam
cessar os combates, porém sem
rendição e assinam o "Armistício"
no Colégio Ranulfo Azevedo, em
Cruzeiro, SP. A Revolução de 1932
deixou profundas marcas nos
paulistas. Fala-se em mais de
1.500 a 2000 mortos, mas oficialmente menos de 1000. Os
paulistas foram derrotados na
guerra mas vitoriosos na política. Em 1934, Getúlio Vargas
cede e é promulgada a Constituição de 1934. No Mausoléu do
Ibirapuera, há uma tumba central
e nela estão as cinzas dos quatro
heróis (MMDC) e de Paulo Virgínio (herói de Cunha, SP). O Govermo de Dilma Rousseff reconheceu
Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo como "heróis nacionais" e
seus nomes escritos no Panteão da
Pátria e da Liberdade (Memorial Tancredo Neves), em Brasília. De Piracicaba, perderam a
vida em combates cerca de 30
homens. De São Pedro, um homem perdeu sua vida em combate, José Augusto Escobar, farmacêutico. Destacado para ser-

vir em Buri na Frente Sul, José
Augusto decidiu um dia sair da
trincheira para resgatar seu companheiro Ennes Silveira Melo, acabando por ser também alvejado e
morto. Derramou seu sangue
como um autêntico herói. No dia
do retorno, seu caixão prateado voltou com os demais combatentes vivos. A família Escobar,
traumatizada, quase toda deixou
a cidade de São Pedro por não poder conviver com as memórias.
Quando nasci, meu saudoso pai, Sebastião de Azevedo
Aguiar ("Zito Aguiar"), combatente em 1932, tinha 45 anos. Grato pelo exemplo de patriotismo dele
e dos seus companheiros eu não
poderia deixar de comparecer na
Praça Adolpho Bragaia e prestar
minhas homenagens, ainda que
sozinho e de mascaras, em uma
singela homenagem. Doei seus
pertences ligados à Revolução
ao Museu do Gustavo Teixeira.
João Francisco de Aguiar,
filho de ex-combatente de
1932. Medalha da Constituição dada pela Alesp.
Pela Sociedade de Veteranos de 1932 as Medalhas
MMDC, Constitucionalista
e Governador Pedro de
Toledo. Bibliografia. VENTURA, Mário Fonseca Ventura. "Memórias do Ventura". São Paulo, 2020.

A PEC da Fome
Almir Pazzianotto Pinto
Tragédia do mundo
contemporâneo é a fome.
No Brasil, segundo dados
conservadores, mais de
33,1 milhões de pessoas
passam fome diariamente. Levantam-se pela manhã sem pão com leite e café e, à
noite, vão para a cama sem comer.
Mais de 40 milhões não comem a
quantidade mínima diária, necessária à alimentação adequada. Relatório conjunto da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), Programa Mundial de
Alimentos das Nações Unidas
(PMA) e Organização Mundial
da Saúde (OMS) avalia que cerca de 10% da população mundial, algo em torno de 811 milhões
de pessoas, enfrentam o problema da fome.
No Brasil, crianças, adolescentes, homens e mulheres adultos e
idosos, brancos, mulatos ou negros, experimentam sem cessar a
sensação angustiante provocada
pela necessidade de encontrar algo
para comer. Simples prato de arroz
com feijão é algo fora do alcance de
considerável parcela da população.
Bife, ovos, queijo, alguma verdura,
legumes cozidos, carne de porco ou
de frango, peixe, frutas, são iguarias desconhecidas para milhões de
famílias condenadas a viver na miséria, satisfazendo-se com restos
que conseguem encontrar ou que
alguma alma generosa ocasionalmente lhes oferece. Milhões de cri-

anças jamais experimentaram o sabor de uma barra
de chocolate.
De um ponto de vista
social, a fome que assola
grande parcela do povo, não
resulta apenas da inexistência de alimentos. Faltam-lhes
moradias decentes, assistência médica, odontológica e
hospitalar, remédios, roupas
para o inverno, segurança
contra arbitrariedades administrativas, judiciais e policiais.
A merenda escolar, balanceada
e de qualidade, é privilégio de
raras esco l a s n a p e r i f e r i a .
Simples escova de dentes, o
creme dental e o sabonete são itens
de luxo além do poder aquisitivo
de milhões de famílias. A carência
de saneamento básico condena incalculável número de pessoas a se
servirem de água poluída e a dependerem de fossas para satisfazer elementares necessidades.
Pobreza semelhante vamos
encontrar no setor educacional.
Muitas escolas não recebem manutenção, uniformes, calçados
e material escolar são de péssima qualidade, a alfabetização
precária, não existem computadores para crianças e adolescentes serem apresentados aofantástico mundo da informática.
O Brasil já se envaideceu de
ser uma das oitos maiores economias do globais. O setor do agronegócio, produtor de alimentos
para o mundo, é incapaz, entretanto, de ver e entender as necessidades das camadas famintas da população. Com imenso rebanho bovino, não há carne a preços acessíveis à grande parte da população.

O Brasil já se
envaideceu de
ser uma das
oitos maiores
economias do
globais
Dados da Rede Brasileira de
PesquisaemSoberaniaeSegurançaAlimentar e Nutricional (Penssan - 2022)
revelam que o Brasil voltou ao mapa
da fome de ONU em 2018 e, em 2020,
registrou 55,2% da população convivendo com a insegurança alimentar.
Nos últimos tempos, tornou-se rotineiro observar pessoas buscando
ossos e carcaças doados ou adquiridos, para cozinhar.
Josué de Castro foi o primeiro
cientista brasileiro a tratar metodicamente do assunto. Natural de
Recife, onde nasceu em 5/9/1908,
diplomou-se em 1929 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1932, foi aprovado em concurso para livre-docente de fisiologia da Faculdade de Medicina de
Recife, com a tese O Problema Fisiológico da Alimentação. Ainda em
1932 orientou a realização de pesquisa sobre a qualidade e o padrão
de vida do operariado nordestino.
Para Josué de Castro a baixa produtividade do trabalhador resultava da doença fome. Escreveu
Geografia da Fome e Geopolítica da
Fome, livros traduzidos para vários idiomas, que lhe trouxeram prestígio internacional.
Várias vezes indicado para
receber o Prêmio Nobel da Paz,
pelos trabalhos desenvolvidos

em benefício da saúde popular,
teve os direitos políticos cassados pelo Ato Institucional nº 1,
de 1964, e foi obrigado pelo regime militar a se exilar em Paris, onde faleceu em 24/9/1974.
A PEC 1/2022 é exemplo definitivo da postura populista e demagógicado governo Jair Bolsonaro e dos
partidos que dizem lhe fazer oposição. Registra o editorial do jornal
O Estado de S. Paulo, na edição de
ontem, 2/7: "A votação é o marco
histórico de um retrocesso sem precedentes. Em tramitação relâmpago, os senadores autorizaram que
a Constituição fosse alterada - sem
estudo, sem planejamento, sem
debate, ignorando as consequências fiscais, sociais e institucionais para mudar casuística e arbitrariamente as regras do jogo democrático, de forma a permitir o mais
deslavado clientelismo".
Fosse possível acabar com a
fome e o desemprego mediante alteração constitucional ou legal,
por prazo marcado e com dinheiro público, países como a
Índia, Etiópia, Camboja, Angola,
Moçambique, onde a fome grassa
com violência, já o teriam feito.
Auxílio temporário para aqueles que dele necessitam é sempre
medida bem-vinda. Associada,
entretanto, a medidas objetivas
correlatas, destinadas a promover
o desenvolvimento sustentável e a
geração de empregos.
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho e presidente do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), autor
de vários livros
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Prefeitura de São Pedro realiza a
segunda oficina do Plano Diretor
Realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de São Pedro, a oficina
foi conduzida por Bento Guastali, do Instituto Brasileiro de Assessoria de Desenvolvimento
A Prefeitura de São Pedro
realizou no dia 30 de junho a
segunda oficina da revisão do
Plano Diretor. Aproximadamente 40 pessoas participaram
das discussões temáticas sobre
instrumentos da política urbana, ordenamento territorial,
instrumentos urbanísticos de
regulação para intervenção do
solo e objetivos das diretrizes da
política urbana.
Realizada no auditório
da Acisp (Associação Comercial e Industrial de São Pedro), a oficina foi conduzida
por Bento Guastali, do Ibade
(Instituto Brasileiro de Assessoria de Desenvolvimento),
que assessora a Prefeitura na
renovação do Plano Diretor.
As oficinas aconteceram
após reuniões temáticas realizadas na Associação dos Engenheiros de São Pedro, que também abordaram e discutiram os
temas. O prefeito Thiago Silva destacou a importância
das discussões. "São temas
que ajudam a definir os nor-

tes do crescimento do nosso
município" disse.
Os próximos passos das
discussões sobre esta nova legislação que será encaminhada
à Câmara Municipal após um
compilado das sugestões apresentadas nas oficinas são as audiências públicas, marcadas
para agosto, na Câmara.
O Plano Diretor é uma lei
municipal (lei complementar nº
67 de 29 de dezembro de 2010)
que estabelece e organiza o desenvolvimento e expansão
territorial de uma cidade. É
o instrumento básico do processo de planejamento municipal para a implantação da
política de desenvolvimento urbano, norteando a ação do s
agentes públicos e privados.
A atualização do Plano Diretor deve ser feita a cada 10
anos e está prevista no Estatuto
das Cidades, uma lei federal.
Outras informações sobre o Plano Diretor podem ser conferidas em https:/
/w w w . s a o p e d r o . s p . g o v . b r /
plano-diretor

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Encontro foi realizado no auditório da Acisp
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Exposição da Revolução de
32 recebe cerca de 450 alunos
Interesse por materiais do confronto entre as tropas paulistas e as forças do governo de Vargas surgiu há alguns anos para o diretor

Para comemorar as nove
décadas da Revolução Constitucionalista de 1932, a Escola Estadual José Abílio de Paula (JAP)
recebeu na quarta-feira, 6, a Exposição Revolução Constitucionalista de 1932. Idealizada pelo historiador Paulo Tarso de Oliveira
Pereira, diretor da Emeb Professor Benedito Modesto de Paula,
a mostra recebeu a visita de aproximadamente 450 alunos do ensino fundamental.
Com cartazes feitos pelos estudantes, fotos, réplicas e objetos
de seu acervo pessoal, o diretor
conta que é a quarta vez que realiza uma exposição com esse tema.

"Foram três vezes no Museu Gustavo Teixeira, e agora, por conta da
reforma da nossa escola, fomos acolhidos aqui no JAP e achei muito
oportuno realizar neste espaço com
os nossos alunos", disse o diretor,
que recebeu as turmas com o professor José Renato Rinaldi.
O interesse por materiais utilizados no confronto entre as tropas
paulistas e as forças do governo de
Getúlio Vargas surgiu há alguns anos
na vida do diretor. "Quando morava em São Paulo, sempre ouvia conversas dos meus avós sobre essa luta
do povo paulista para implantação
de uma nova lei para Constituição.
Como sempre gostei de história, fui

em busca de objetos, documentos,
fotos e peças usadas pelas tropas
da época", contou Pereira.
Na exposição, os alunos puderam conferir objetos como capacetes feitos de metal em modelos inglês e francês, baioneta de fuzil
Mauser de 1908, espada alemã de
cavalaria e até réplicas de granadas. "Essa luta foi necessária. Com Getúlio Vargas não tinha Constituição, não tinha lei
e não tinha nenhuma segurança jurídica. Um estado legalista
como São Paulo precisava da
Constituição", considerou.
Tanto em sala de aula quanto
em exposição, o historiador ressal-

ta a importância de se comemorar a
data da Revolução de 32. "Essa data
representa nossas conquistas democráticas feitas com muita luta. Para
termos liberdade, temos que continuar lutando. Não podemos, jamais,
negociar nossa liberdade".
HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO - Com o objetivo de derrubar o governo do presidente da
época, Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932 foi
um movimento armado ocorrido
entre julho e outubro daquele
ano. Mais do que buscar interesses paulistas, os embates com o
governo central tinham caráter
democrático, pois reivindicavam

uma nova Constituição. Com
um governo provisório, mas de
amplos poderes, o presidente
da época fechou o Congresso
Nacional, aboliu a Constituição e depôs todos os governadores. A população, bastante
insatisfeita, iniciou protestos e
manifestações, como a do dia
23 de maio, onde o conflito resultou na morte dos jovens Mário Martins de Almeida, Euclides
Bueno Miragaia, Dráusio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo Andrade.
Depois disso, a sigla
MMDC, iniciais dos nomes ou
sobrenome dos mortos, passou

a denominar uma sociedade secreta contra o governo central.
A revolução acabou eclodindo
no dia 9 de julho, sob o comando dos generais Bertolo Klinger
e Isidoro Dias. O confronto se
estendeu até o dia 2 de outubro
de 1932, quando os revolucionários perderam para as tropas
do governo. Mais de 35 mil paulistas lutaram contra 100 mil
soldados de Vargas. Aproximadamente 900 pessoas morreram
nos combates. O presidente ficou no poder até 1945, mas em
1934 foi promulgada uma nova
Constituição, dando início a um
processo de democratização.

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.)

Historiador e colecionador, Paulo Tarso de Oliveira Pereira realiza sua quarta exposição sobre a Revolução de 1932
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CEA completa seu primeiro mês
de atividades com 450 visitas
O primeiro Centro de Educação Ambiental de São Pedro,
localizado no Parque Ecológico
Ernesto Baltieri, completou seu
primeiro mês de atividades com
mais de 450 visitas de alunos
da Educação Infantil (pré I e
pré II) guiadas por agentes de
educação ambiental da Coordenadoria de Meio Ambiente.
Para atender ao público alvo,
as visitas foram adaptadas e orientadas por plano de aula com
ênfase em atividades lúdicas,
como explica a responsável pela
Divisão de Educação Ambiental
da Coordenadoria, Mariana Siciliano. "As atividades lúdicas
foram uma estratégia para que
as crianças aprendessem, se desenvolvessem e se apropriassem
da cultura que as cercam de forma prazerosa, para que despertassem seus interesses", disse.
Entre as atividades propostas estão os desenhos com
semente de urucum, um fruto
armado por espinhos e com sementes que possuem uma cobertura carnuda vermelha, da
onde se extrai a tinta. O urucum é uma ótima ferramenta
de educação ambiental, segundo o coordenador de Meio
Ambiente, Rogério Bosqueiro
."Ao preparar a tinta, as crianças aprenderam que existem outras alternativas não
convencionais além do lápis,
caneta ou giz de cera. Foi uma
excelente alternativa para es-

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)

Divulgação

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente casa
térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. social, sala
para 2 ambientes, escritório, varanda, cozinha planejada, área de serviço, quarto e banheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 descobertas, área gourmet, aquecimento solar, ótimo acabamento. R$ 830.000,00 (C/F).
CASA JD. PORANGABA: Parte térrea: abrigo,
sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 suíte + 1
quarto, área de serviço, despejo e quintal grande. R$ 300.000,00 (K.S).
CASA VISTA PARA LAGO: Térreo: Sala de jantar, sala de tv e sala para lanchar ambas com
magnifica vista, lavabo, cozinha, área de serviço e abrigo. Inferior: 3 dorm. (1 suíte), w.c.
social, varandas, piscina, churrasqueira e
quintal. R$ 590.000,00 (R.S.)

Crianças da rede municipal no CEA

timular a conexão das crianças
com a natureza", disse.
Outras paradas da visita foram
o Jardim Sensorial, a Horta Orgânica, a Caça aos Resíduos, o Insetário e
o Jardim de Abelhas. "Depois da visita, as crianças já demonstraram
muita consciência ambiental. "Não
podemos jogar lixo na natureza";
"Não podemos matar os insetos";
"Precisamos comer verduras e legumes" e "Natureza são as árvores, o vento, os animais e as pessoas" foram algumas das falas
que marcaram o nosso mês no
Centro de Educação Ambiental"
finalizou Mariana.
"A parceria entre a Secretaria da Educação e a Coordenadoria de Meio Ambiente tem resul-

tados muito interessantes. No
Centro de Educação Ambiental,
as crianças passam por todas as
estações, com temas relacionados ao meio ambiente e vêem na
prática a teoria que aprenderam
na escola" disse a coordenadora
pedagógica da Secretaria de Educação, Karina Leme Gonçalves.
As visitas guiadas são pré
agendadas pela Coordenação das
escolas junto à Secretaria de Educação. Para as escolas não pertencentes à rede municipal, os agendamentos podem ser feitos por
meio do telefone (19) 3481 9260.
Os visitantes também podem vivenciar uma experiência autodidata
através dos QRCodes dos totens
instalados no parque.

CASA SEMI NOVA: 3 dormitórios (1 suíte),
w.c. social, sala para 2 ambientes com sacada, cozinha americana, área de serviço,
salão com pia, fogão á lenha e churrasqueira, banheiro, piscina, garagem (2). R$
565.00,00 (B.B)
SOBRADO: Superior: 3 dorm. gdes, todos
com A/E ( 2 suites), 1 estúdio, ar condicionado, mezanino, varandas com vista panorâmica; Térreo: 3 amplas salas com ar condicionado e varanda, lavabo, cozinha gd. com
armários, copa, garagem (4+ 3), edícula ,
churrasqueira, piscina e quintal. R$
780.000,00 (L/V).

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

Santa Bárbara d'Oeste, município com 200.000 habitantes, desponta hoje com os melhores índices de qualidade de vida. Os dados
são da pesquisa da Revista IstoÉ,
divulgada em 29 de junho, que
aponta a cidade barbarense
como a melhor do Brasil, entre
todas as de médio porte.
O protagonismo que Santa
Bárbara d'Oeste vive atualmente se dá graças a uma ampla
transformação iniciada em 2013
por Denis Andia. Eleito prefeito, Denis capitaneou um grupo
de trabalho que persistiu arduamente para que Santa Bárbara
pudesse viver hoje o seu melhor momento da história.
Com significativas quebras
de tabu e mais de 250 grandes
obras (uma a cada 15 dias de governo), Denis Andia foi o primeiro
prefeito reeleito da história de Santa Bárbara e conseguiu emplacar
o sucessor, seu então vice-prefeito, Rafael Piovezan.
Os dois mandatos de Denis
Andia em Santa Bárbara d'Oeste
foram marcados por grandes obras
e quebras de tabus. Moradias populares, erradicação de todas as favelas da cidade, nova rodoviária e
um novo e moderno sistema de
transporte urbano. O município
também é o número no ranking da
Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo. Nos últimos
anos, a cidade saiu de 50% para
100% de esgoto tratado e ampliou
a reservação e a distribuição de
água para patamares de excelência
nacional. Parcerias com Unicamp,
USP e Unesp fizeram a qualidade
do ensino disparar, colocando as
escolas municipais barbarenses
entre as melhores do Brasil. Com a
triplicação das creches, hoje Santa
Bárbara é uma das poucas que não
têm fila por vagas. Na saúde, duplicou-se o número de unidades de

Divulgação

Denis Andia foi prefeito oito anos e hoje é pré-candidato a
deputado federal pelo MDB

saúde, de médicos e leitos de UTI,
quadruplicou-se os pediatras, além
de novos serviços e equipamentos
de alta tecnologia foram ofertados
para servir melhor as famílias. Entre 2018 e 2020, o sistema de
saúde municipal de Santa Bárbara d'Oeste passou por um processo de avaliação e recebeu a Certificação de Qualidade 9001,
algo muito raro na saúde pública de um município.
"O que fizemos em Santa Bárbara d'Oeste foi trabalhar pensando única e exclusivamente na cidade que os barbarenses desejam.
Unimos ideias e o bem querer de
todos. Assim, conseguimos inovar,
implantar uma gestão moderna e
transformar a nossa cidade. Uma
nova forma de fazer política e de
gerir o Município. Hoje o cidadão
barbarense tem muito orgulho da
cidade onde vive, basta perguntar
a qualquer pessoa daqui. Tive a
honra e a responsabilidade de ser
o primeiro prefeito reeleito da cidade. Hoje damos continuidade ao

trabalho com a atual gestão do Prefeito Rafael, que foi o meu vice-prefeito e quem apoiei nas eleições de
2020. Acredito que somos um bom
exemplo de que podemos ter cidades e um país ainda melhor", comentou o ex-prefeito Denis Andia.
Para quem é de fora, ao chegar em Santa Bárbara d'Oeste o
sentimento é de estar em uma cidade organizada, pronta para o
futuro e em franco desenvolvimento - sem perder o clima do
interior. Uma somatória de
transformações aliadas a novas
ruas, avenidas e eixos de desenvolvimento econômico que permitiram que a taxa de desemprego do município hoje seja de apenas 0,72% - quando a média nacional e regional está entre 10% e 12%.
Esta é a transformação de Santa Bárbara nos últimos anos. Um
exemplo de política e gestão pública
para o Estado de São Paulo e para
o Brasil. Hoje, o ex-prefeito Denis Andia é pré-candidato a deputado federal pelo MDB.

Rússia x Ucrânia (3)
João Ribeiro
Junior
Mas se a burocracia
do sistema russo estava
bastante contaminada
pela corrupção, ineficiência e tendências patrimonialistas (O que lembra os
anos do governo Lula), no entanto é bom recordar, ao mesmo tempo que a sociedade russa é rica em inteligência, em capacidade de trabalho e em cultura. (O que não existia no governo petista lulista, que, afinal,
não tinha nem programa de governo). Os russos conseguiram
erguer uma poderosa máquina
de guerra e colocaram a seu
serviço uma indústria pesada
bem desenvolvida. Cientista de
primeira linha se formaram ao
ensejo dos planos quinquenais.
Do outro lado, o patriotismo
russo sempre estava presente na
alma do povo, o que deu como
resultado uma sociedade tremendamente combatível, deu
provas de grande heroísmo ao
rejeitar com denodo as invasões
de que foi vitima desde os primórdios da sua história. A derrota de Napoleão no início do
século XIX, bem como a resistência dos russos às potências
do Eixo são provas desse grande valor, como na campanha de
Stalingrado. (Desdobramento
da Operação Barba Rosa, contra a URSS. Iniciando-se no final do verão de 1943).
Esse foi o pano de fundo em
que se desenhou a "glasnost" (política da vida pública: transparência
contra a corrupção) de Gorbatchev,
representante da geração nova de
tecnocratas cansados com a pachorrenta burocracia. O presidente Michael Gorbatchev tornou-se
semelhante ao personagem de um
romance de Joseph Roth, "A Mar-

cha de Rdetzsky", que narra
a agonia histórica do Império Austro-Hungaro, e o fim
de uma época na qual algumas pessoas chegaram a
acreditar que o imperador
Francisco José fosse eterno.
E assim,Mikhail Sergueievitch Gorbatchev tentou para
Rússia uma Democracia, através
da criação da "União de Repúblicas Soberanas", um agrupamento
de Estados independentes, no lugar da República Socialista Soviética. Para ele, "a fórmula de uma
União de Estados Soviéticos criaria a possiblidade que abrir caminho para resolver todos os problemas, ao mesmo tempo que leva em
conta as opiniões de cada povo em
cada república". A pretendida
União, nesta época, já soava ultrapassada depois do referendo sobre
a independência da Ucrânia, ocorrido em 19l7-20. Em 1985, ele tentou pôr em andamento seu plano,
mas, um golpe de Estado, tendo à
frente BorisIéltsin, fanfarrão emocionalmente estável, afeito a excessos alcoólicos e facilmente levado
ao radicalismo retórico (quem ele
lembra?)O presidente Gorbatchev
que foi obrigado a renunciar pelos
conservadores pós-soviéticos, que
se reorganizaram no Báltico.
Enfim, o que ocorreu na
Rússia entre o final da década
de 1980 e os primeiros anos
deste século foi muito rápido e
corresponde a esses fenômenos
de "aceleração da história", em
momentos de picos que acontece raras vezes. Gorbatchev encarnou, de maneira decisiva
como transformar a URSS, em
democracia.Somente assim pode
ser entendido o complexo processo de engenharia política,
que daria ensejo à "glasnost" e
a "perestroika". (reconstrução
política, social e econômica). Devia Gorbatchev administrar

Gorbatchev
tentou para a
Rússia uma
democracia
quatr o c a m p o s d i f e r e n t e s :
antiestalinista, partidários
do "socialismo com rosto humano", tecnocratas vinculados
às Forças Armadas e a pesada
burocracia do sistema chamado
popularmente "o Lamaçal".
Este processo pode ser sintetizado assim: Gorbatchev consegue
controlar o "Lamaçal, mudando
rápida e decididamente toda a cúpula do Partido Comunista, por elementos afinados com o interesse
que ele perseguia de detonar o sistema favorável à aceleração das
forças produtivas, criando um mínimo de racionalidade e dando espaço à livre iniciativa. O movimento começou com uma audaciosa
abertura no terreno cultural e da
livre expressão. O autor Poch-deFeliu registra a velocidade em que
o discurso mudou rapidamente,
em questão de meses, nas mesmas
pessoas, indo da defesa incondicional da pachorrenta burocracia do
controle de tudo pelo Partido até a
sustentação dos novos ideais da
produção, do mercado e da
abertura, incluídos os direitos
humanos, Tudo isso embalado
na retórica ortodoxa: são as
novas exigências da antiga revolução leninista, que infelizmente foi
mal entendida no seu curso histórico por um bando de bastardos e
corruptos (com é comum na política brasileira petista-lulista).
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado e Ciência Política,
doutor em Educação,
mestre em Filosofia
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Prefeitura de leva alunos e
professores à Bienal do Livro
Professores da rede municipal
e alunos da rede municipal e estadual de São Pedro visitaram esta semana a 26ª Bienal Internacional do
Livro, exposição que acontece na Expo
Center Norte, em São Paulo. A ação
é fruto da parceria entre a Coordenadoria de Cultura e a Secretaria de Educação.Em4dias,48professores e 180
alunos foram ao evento que reúne
mais de 180 expositores e 500 selos editoriais. As viagens não tiveram custos para os estudantes, que
também receberam um kit lanche
oferecido pela Prefeitura.
A bibliotecária Fabiane Tavares, da Biblioteca Gustavo Teixeira, destaca que levar os alunos à
Bienal e proporcionar a eles esse
contato com os livros é muito importante. "Eles tomam gosto pelos
livros, pela leitura e isso se torna
um hábito. Precisamos incentivar
a leitura nas mais diferentes formas e que eles busquem na nossa
biblioteca novos títulos, pois ler
auxilia na concentração e na melhora do vocabulário", disse.
OPORTUNIDADE - Os alunos que foram a São Paulo são estudantes da Emeb Guido Dante.

"Essa viagem faz parte de um resgate que estamos fazendo com essa
escola, um resgate social. Estamos
oportunizando para os alunos dessa comunidade a chance de conhecer coisas novas. Nessa visita específica, o universo das letras. Tudo
isso faz parte do que imaginamos
como educação de excelência", conta a secretária de Educação, Samanta Bontorim.
Entre os estudantes, a reação
foi positiva. "Gostei de tudo, de viajar de ônibus, do lanche e quando chegamos tinha vários tipos
de livro, com ilustração, diários. Achei incrível.", conta Eloá
Afonso Inácio, aluna do Fundamental I do Guido Dante.
A Bienal, que nesta edição homenageia Portugal, vai até o dia 10
de julho e tem registrado recorde
de público com atrações como estandes instagramáveis, em formato de castelão, Mundo da Turma
da Mônica, Horgwarts de Harry
Potter, entre outros, que encantam crianças e adultos. Apresentações teatrais, contação de histórias, encontros com autores e debates também fazem parte do evento.

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.
ÉDER BATISTA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder de setor, nascido em São Paulo (13º Subdistrito - Butantã), SP, no dia nove de
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/10/1985), residente e
domiciliado na Rua Sebastião de Azevedo Aguiar, 407, Jardim Santa Mônica, São Pedro, SP, filho de JOÃO BATISTA SILVA e de MARIA MARGARETE
DOS SANTOS SILVA. TÂMARA RIOS NANTES, estado civil divorciada,
profissão desempregada, nascida em São Paulo (13º Subdistrito Butantã), SP, no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa
(21/01/1990), residente e domiciliada na Rua Sebastião de Azevedo
Aguiar, 407, Jardim Santa Mônica, São Pedro, SP, filha de MATUZALÉM
NANTES e de MARIA IVONE RIOS DE ARAUJO NANTES.
WILLIAM LOTTO MAETA, estado civil divorciado, profissão comerciante,
nascido em Santo André (1º Subdistrito), SP, no dia vinte e cinco de
junho de mil novecentos e oitenta (25/06/1980), residente e domiciliado
na Avenida das Margaridas, 8304, Alpes das Águas, São Pedro, SP, filho
de ARIOVALDO HEIHATILO MAETA e de ROSANA LOTTO MAETA. MICHELE OLIVEIRA ONO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida
em São Paulo, SP, no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e
quatro (21/07/1984), residente e domiciliada na Avenida das Margaridas,
8304, Alpes das Águas, São Pedro, SP, filha de JOÃO HIROYUKI ONO e de
ZULEIKA OLIVEIRA DE SOUZA ONO.
MAIARA CRISTINA BUENO DA COSTA, estado civil solteira, profissão
padeira, nascida em Garça, SP, no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e um (27/07/1991), residente e domiciliada na Estrada
Paulo Américo Barbosa, 04, Nova Aurora, São Pedro, SP, filha de WALMIR
DA COSTA e de SÔNIA BUENO. JANAINA SUELEN MIGUEL DE ALMEIDA,
estado civil divorciada, profissão assistente administrativa, nascida em
Carapicuíba, SP, no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa
(03/02/1990), residente e domiciliada na Estrada Paulo Américo Barbosa,
04, Nova Aurora, São Pedro, SP, filha de ADRIANO APARECIDO DE
ALMEIDA e de ROSIMEIRE APARECIDA MIGUEL.
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

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 OU TROCO
Casa com imóvel em Piracicaba ou Santos: 3 dorm, 2 suítes,
sala dupla, cozinha balcão,
180m² de const, bairro nobre.
Tr (19) 9.8762-1337 vr 520 mil.

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

VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documentado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabela. Tratar (19) 9.9862-4594.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados,
conserto, compra, vende e troca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais, usados, compra, vende,
troca e loca. Ficha Som Usados. F. (19) 3483-2136.
-----------------------------------------GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
-----------------------------------------VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
-----------------------------------------VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com
banqueta, ótimo estado. F. (19)
3483-2136.
-----------------------------------------COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
-----------------------------------------VENDO
Bazar Completo. Tratar fone:
(19) 9.9997-5959.
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E LEIÇÕES

Deputada Bebel aposta
em mudanças este ano
Por tudo isso, apesar de entender que será necessário ainda muito trabalho
e cautela, aposta tanto na volta do ex-presidente Lula à presidência da República

Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel (PT)
tem realçado que aposta em grandes mudanças no Estado de São
Paulo e no Brasil, nas eleições gerais deste ano, que acontecem dentro de 88 dias, quando o eleitor
escolherá o novo presidente da República, assim como os novos governadores, um senador por Estado, além de deputados federais e
estaduais. Principal liderança do PT
em toda região, a deputada, que
é pré-candidata à reeleição à
uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, diz que a população sente os efeitos das medidas do governo federal que tem provocado a alta dos
preços e a volta da inflação, assim
os constantes ataques à democracia e às minorias, o que deve pesar
muito na hora do eleitor depositar
o seu voto nesta eleição.
Por tudo isso, apesar de entender que será necessário ainda
muito trabalho e cautela, aposta
tanto na volta do ex-presidente
Lula à presidência da República,
uma vez que é pré-candidato pelo
PT, assim como vê grandes chances de o PSDB, depois de 24 anos,
ser desbancado do Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo. O exministro Fernando Haddad, précandidato ao governo de São Paulo, tem liderado todas as pesquisas
de intenções de votos e deve ganhará um bom reforço na sua campanha, com a desistência de Márcio França (PSB), que deve mesmo
disputar uma vaga ao Senado Federal. "Basta desta turma no governo", postou ela, em suas redes

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel acredita que os ataques à democracia e
aos servidores e a alta da inflação devem influenciar na eleição
sociais, com as fotos do ex-governador João Doria; do ex-secretário da Educação, Rossieli Soares, e
do atual governador Rodrigo Garcia, numa referência aos ataques
dos tucanos aos servidores e à educação pública do Estado.
Para ilustrar sua posição, a
deputada diz que esta turma foi
responsável pelo confisco salarial
de aposentados e pensionistas do
Estado, assim como criou o pagamento por subsídio, reduzindo os
direitos dos servidores. Também
retirou as faltas abonadas, apesar

de os servidores trabalharem sete
dias a mais no ano, sem nenhum
tipo de remuneração, assim como
estabeleceu o desconto integral do
salário em casa de ida ao médico ou
no caso de atraso, além de implantar a
redução da gratificação para o professor que trabalha em escola de período
integral, aumentou a contribuição
previdenciária e do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de S. Paulo), entre outras medidas.
Diante de todos esses ataques
aos servidores, a deputada Bebel

destaca que acabar com o confisco
dos aposentados e pensionistas tem
sido minha luta incansável na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. "Quem acompanha o
meu trabalho, sabe disso. Já disse
e repito, embora tenha apresentado PL, PDL e PEC, o meu objetivo é
acabar de uma vez por todas com
esse absurdo, não importa de quem
seja a autoria. Aliás, reconhecimento quem tem que ter são os aposentados, que trabalharam a vida inteira e merecem ser respeitados e
não usurpados!", enfatiza.

A NHUMAS

Bebel quer garantir atendimento de primeiros socorros no Distrito
Atendendo pedido da comunidade escolar e de moradores de
Anhumas, a deputada estadual
Professora Bebel (PT) está solicitando do secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano, reunião para
que a comunidade possa discutir
medidas visando melhorias no
atendimento de primeiros socorros
no bairro. A alegação é de que o
bairro de Anhumas fica distante
do centro de Piracicaba, cerca de
40 quilômetros, percurso que demora quase uma hora para ser percorrido e que o bairro não conta
com um atendimento rápido para
casos de urgência e emergência.
Uma das preocupações da comunidade escolar é de que aluno
ou mesmo profissionais do setor
possam ter mal súbito e necessitar
de socorro urgente. A alegação é
de que mesmo o socorro do Samu é

demorado, pela própria distância,
isso sem contar que já ocorreu caso
da negativa de atendimento.
Diante disso, como a Unidade
de Saúde do Bairro de Anhumas
também tem se negado a fazer os
primeiros socorros, o pedido para
um encontro da comunidade com
o secretário municipal de Saúde é
para que sejam discutidas medidas alternativas ou mudanças
nesse procedimento. "Para isso, solicitamos, o mais breve possível, que
Vossa Senhoria possa agendar
reunião com aquela comunidade
escolar a fim de que se possa discutir encaminhamentos que garantam atendimento da população
daquela localidade em casos de urgência e emergência", diz documento endereçado pela deputada
ao secretário municipal de Saúde,
Filemon Silvano.

Divulgação

SRA.FILOMENA ANA
SARTORI GRANELLI Faleceu no dia 05/07 na cidade
de Piracicaba aos 81 anos
de idade. Era viúva do Sr.
Nelson Martins Pinto. Era
filha dos finados Sr. Jose
Sartori e da Sra. Anna Fegadolli Sartori. Deixa os filhos: Leni Aparecida Granelli Bueno de Camargo casada com Rodinei Bueno de
Camargo, Odair Granelli casado com Eliana Aparecida

fogo". Nunca é demais lembrar
que fazer fogueiras seja em zona
urbana ou rural é proibido, essa
é uma ação passível de fiscalização e multa.
Algumas opções legais
para o descarte do material
vegetal são: - Deixar as folhas
no chão, isso é recomendado
para aquelas que estiverem
sobre a terra ou o gramado,
desta maneira elas ajudam
a proteger o solo e a manter
a sua umidade, elas vão funcionar como uma barreira
protetora contra o Sol e ainda gerar nutrientes para as
plantas; - Compostar, o processo de compostagem surge
com a decomposição dessas
folhas e galhos e pode ser feito diretamente sobre o solo,
ou em um buraco. O interessante desse processo é que ele
é cíclico, assim o resíduo vegetal se transformará em alimento de qualidade para as
plantas; - Reconhecer e descartar, nos casos onde as outras opções não são viáveis o
descarte em local adequado
é o mais recomendável, em
nosso município esse descarte pode ser feito de maneira
gratuita até o equivalente a
uma caixa d´água de 1000
litros no Ecoponto, localizado na rua Manoel Semene n°
235, no Jardim São Dimas.
Assim como o fogo, nós
devemos nos preocupar com
a água. O consumo consciente e responsável deve prevalecer
nesse período de estiagem, então nada de banhos demorados,
torneira aberta e mangueiras na
rua. Pensar no meio ambiente
é pensar no coletivo, cada pequena ação importa e ela deve
partir de você.
Espero que você tenha
gostado de entender um pouquinho as dinâmicas atmosféricas
e que redobre seus cuidados de
saúde com uma boa alimentação e hidratação, assim como
do nosso meio ambiente.
Paula Gonçalves da
Fonseca e Souza é colaboradora técnica da
Coordenadoria
do
Meio Ambiente.

FALECIMENTOS
Bebel pede diálogo com o secretário de Saúde, visando encontrar solução para o
problema levantado pela comunidade escolar e moradores de Anhumas

Ceccotti Granelli, Eliane
Maria Granelli, Otaviano
Granelli casado com Alessandra Cristina Alves Granelli. Deixa netos, bisnetos e
demais
parentes
e
amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
Charqueada e o seu sepultamento deu se dia 06/07 ás
10:00 h no Cemitério Municipal daquela localidade
onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

Sra. Maria Conceição da Silva. Deixa os filhos: Marcio Pereira de Souza e Alessandra Pereira da Silva. Deixa também netos e demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de Brotas e o seu sepultamento deu se
dia07/07 ás 14:00 h saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
Parque daRessurreição–salaCseguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. NANCI RAMOS Faleceu no dia 06/07 na cidade
de São Pedro aos 76 anos de
idade.Era filha dos finados Sr.
Horacio Ramos e da Sra Encarnação Ayres Ramos. Deixa parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se dia 06/
07 ás 14:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom Jesus –Sala 1 seguindo para o Cemitério 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 FUNERAIS)

SRA.SILVANA ANDRÉA
ODAGLIA DE LIMA Faleceu

SR. JOÃO PEREIRA DE
SOUZA FILHO Faleceu no dia
06/07 na cidade de Brotas aos
73 anos de idade e era casado com a Sra. Dirce calvo de
Souza. Era filho dos finados Sr.
João Pereira de Souza e da

Você deve ter reparado
como ar anda seco, né? A
baixa umidade do ar provoca o ressecamento de nossas
vias respiratórias, o que
pode desencadear o surgimento de problemas respiratórios como alergias,
bronquite, asma e gripes.
Devemos ficar em estado de
alerta com a nossa imunidade principalmente por conta da pandemia que enfrentamos. Mas você sabe o que
causa todo esse ar seco?
Se a gente buscar na memória as equações de física
que aprendemos na escola,
vamos relembrar que Pressão é igual à Força aplicada
em uma Área, no caso da
meteorologia, estudo dos fenômenos atmosféricos, é a
força que o ar aplica na superfície da Terra, que gera
essa pressão atmosférica,
que pode ser Baixa ou Alta.
A Baixa Pressão é consequência da elevação da
temperatura que faz com
que a água aqueça e vire vapor, promovendo a formação
das nuvens e assim a chuva. Já
a Alta Pressão é decorrente da
diminuição da temperatura
aqui na Terra, o que torna o ar
mais denso e faz com que ele
busque o ar um pouco mais
úmido em níveis mais elevados da atmosfera, e isso faz
com que não haja a formação de nuvens e é justamente isso que estamos observando nessa época do ano.
O céu límpido azul claro
e o ar seco são as características marcantes promovidas pelos centros de Alta Pressão. E
isso é motivo de alerta para
nós, não só pela nossa saúde, mas pela saúde do meio
ambiente também, pois associado a isso temos a diminuição das chuvas, o cenário ideal para o desencadeamento de incêndios. E é justamente nessa época que as árvores perdem a maior parte
de suas folhas, e o que fazer
com elas?
Esperamos que a resposta que você tenha em
mente não seja, "colocar

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é uma iniciativa da Coordenadoria de Meio
Ambiente da Prefeitura de São Pedro. Conte o que está achando ou dê sugestões através
do Instagram @meioambientesaopedro ou e-mail: meioambiente@saopedro.sp.gov.br

FALECIMENTOS
SR NOE MUNHOZ Faleceu no dia 01/07 na cidade
de Piracicaba, aos 74 anos
de idade, e era casado com
Sra. Maria José dos Santos
Munhoz. Era filho dos finados Sr. Fernando Munhoz e
Sra Brasilia Ferraz. Deixa o
filho Ricardo Luis Munhoz
casado com Camila Gabriela Bavaresco Munhoz. Deixa uma neta Gabriela, demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento deu
se dia 02/07 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)

Estamos sobre pressão!
E só você pode ajudar

no dia 07/07 na cidade de São
Pedro aos 49 anos de idade Era
casada com o Sr.João Aparecido
Alves de LimaEra filha dos finados Sr.Odair Odaglia e da
Sra.Geni Borges. Deixa os filhos:
Jonas Henrique Alves de Lima
e Aline Élen de Lima Palatin
casada com Leonardo Rodrigues Palatin. Deixa netos e demais parentes. O seu sepultamento deu se dia 08/07 ás 09:00
h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

98166-5783

SR. MARCOS ROBERTO
RIBEIRO DE LIMA - Faleceu
dia 29/06/2022, na cidade de
Piracicaba, contava 54 anos,
filho da Sra. Idalina Ribeiro de
Lima, já falecida. Deixa irmãos,
cunhado, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 30/06/2022 às 13h00
do Velório do Cemitério Municipal de São Pedro, para o
Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
SR. JOSE CAETANO PARISI – Faleceu dia 01/07/2022,
na cidade de Piracicaba, contava 58 anos, filho do Sr. Jose
Carlos Parisi e da Sra. Terezinha Luzia Azzini Parisi, era
casado com a Sra. Dulcemara de Fatima da Rocha Parisi;
deixa o filho: Lucas da Rocha
Parisi, casado com a Sra. Irineia Parisi. Deixa os netos,
Rafael e Daniel, demais familiares e amigos. Sepultamento
dia 01/07/2022 às 15h00 do
Velório do Cemitério Municipal
de Charqueada, para referida

necrópole. (Abil Grupo Unidas
Funerais).
SRA. BENEDICTA CLEMENTINA NOGUEIRA – Faleceu dia 01/07/2022, na cidade
de São Pedro, contava 80
anos, filha dos finados Sr. Antonio Benedicto de Assis Nogueira e da Sra. Sebastiana
Pereira da Silva. Deixa demais, familiares e amigos.
Sepultamento dia 02/07/2022
às 10h30 no Cemitério Municipal Santa Maria da Serra.
(Abil Grupo Unidas Funerais).
SR. ALBERTO BALTIERI
– Faleceu dia 02/07/2022, na
cidade de São Pedro, contava
49 anos, filho do Sr. Vinicio
Baltieri já falecido e da Sra. Irene Alves Baltieri; deixa a filha:
Bianca Caroline Baltieri. Deixa mãe, irmão, irmãs demais
familiares e amigos. Sepultamento dia 03/07/2022 às 16h30
do Velório do Cemitério Municipal de São Pedro, para referida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais).
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Helinho Zanatta quer levar sua experiência para Alesp
O ex-prefeito de Charqueada e
São Pedro, eleito e reeleito nas duas
cidades, disputa nesta eleição uma
vaga na Assembleia Legislativa do
Estado. Filiado ao Partido Social
Cristão (PSC) tem concentrado sua
pré-campanha em visitas e também
na rede social. Nesta reportagem,
Helinho será o entrevistado num
pingue pongue de perguntas e respostas. Helinho foi, também, viceprefeito de Charqueada.
TRIBUNA - Helinho nos
resuma a sua vida?
HELINHO - Sou nascido em
Piracicaba, mas logo cedo fui morar com meus pais em Charqueada, onde tínhamos uma propriedade rural. Hoje tenho 58 anos,
quatro filhos, fui vice-prefeito e prefeito de Charqueada (duas vezes) e
de São Pedro (duas vezes). Sou do
ramo do agronegócio, antes nós
"éramos do sítio". Foi um tempo
muito bom, muito trabalho na roça.
Mas também de muita tristeza
quando perdi meu pai (Hélio) e dois
irmãos. Junto com minha mãe Terezinha assumi os negócios da família. Na infância, por exemplo,
vinha ao Mercadão de Piracicaba
para vender queijos, que minha mãe
fazia no nosso sítio.
TRIBUNA - Como aconteceu esse novo projeto se tentar eleger-se deputado estadual?
HELINHO - Na verdade, no
finalzinho do mês de dezembro de
2020 encerrei minhas atividades à
frente da Prefeitura de São Pedro e
também minha rede social. Minha
intenção era tocar os meus negócios da família. De repente, fui procurado por muitos amigos, empresários, políticos e lideranças com a
proposta de criar um projeto para
Piracicaba e a sua região metropolitana. E esse projeto passava pela
minha candidatura a deputado
estadual. Fui convencido de que
tenho energia, disposição, experiência para estar à frente dessa caminhada de mudanças.
TRIBUNA - Por que surgiu o seu nome?
HELINHO - Acredito que foi
pelas minhas gestões como prefeito. Com nosso trabalho, sempre
com a ajuda dos secretários, dos
servidores públicos e das comunidades, pudemos mostrar que é possível administrar no poder público
(prefeitura) com a experiência trazida da iniciativa privada. Resolvemos muitas coisas nessas duas
cidades, sempre levando às populações bons serviços. A ´máquina
pública´ tem que resolver problemas. A população elege um prefeito para resolver os seus problemas.
Claro, me senti honrado pelo convite, ponderei com minha família e
alguns amigos mais próximos e tomei a decisão em outubro do ano
passado (2021) e coloquei o pé na
estrada.
TRIBUNA - Então, como
tem sido essa pré-campanha?
HELINHO - Gratificante.
Temos percebido que as pessoas
estão se engajando no projeto, que
podem contribuir para resolver
muitas coisas em Piracicaba e na
região. Tenho visitado muita gente, lideranças e falado do projeto.
A recepção é muito boa. Sinto, repito, que posso estar à frente para
trazer para cá conquistas, melho-

rando a vida das pessoas. O que
mais agrada as pessoas são meus
exemplos de resolutividade. Minhas gestões foram resolutivas, sem
promessas. A população cansou de
promessas, de políticos tradicionais.
Essa nossa resolutividade quero
levar para a Assembleia, se Deus
permitir a nossa eleição.
TRIBUNA - O que mais as
pessoas pedem nesta précampanha?
HELINHO - Sinto que as pessoas querem conversar, querem dar
sugestões, querem sentir confiança no pré-candidato. Sempre levo a
mensagem de muito trabalho, sem
promessas. Não é o meu estilo. Terei vários compromissos com Piracicaba e sua região metropolitana.
Por exemplo: o Hospital Ilumina
precisa de nossa energia para que
continue funcionando e fazendo o
diagnóstico precoce de câncer, principalmente das mulheres ....
TRIBUNA - Helinho e a
questão das emendas?
HELINHO - Essa é uma boa
pergunta que tenho comentando
em minhas visitas. Só quero encerrar a questão do Ilumina. É um
hospital que precisa ter o seu custeio garantindo. Não pode continuar sobrevivendo de doações e até
de emendas. Temos que solucionar
esse problema, porque ele presta um
ótimo serviço à população do SUS
(Sistema Único de Saúde). O Ilumina salva vidas. A questão das emendas vejo de maneira diferente. O
deputado tem R$ 5 a R$ 6 milhões/
ano de emendas impositivas. Se,
eleito, como representantes da Região Metropolitana de Piracicaba,
formada por 24 municípios, se for
dividir o valor x cidades dá um total seria um pouco mais de R$ 250
mil para cada uma. Isso é muito
pouco. Claro, importante, como
deputado ter esse valor ano para
destinar às entidades, como para
as Santas Casas de Piracicaba, São
Pedro e Charqueada e outras, Hospital Ilumina, Apae, Centro de Reabilitação e outras aqui em Piracicaba e na região. Todas precisam deste
"socorro". Mas, temos que fazer
mais. Temos que buscar no Estado, que tem recursos, onde podemos garantir o funcionamento
anual do Hospital Ilumina. Em qual
programa estadual pode estar a
garantia de seu custeio? Por isso,
estamos neste projeto de resolutividade. Recentemente, fui no programa do Néder (Alexandre, Rádio Educadora) e ele recebeu uma
ligação de duas pessoas reclamando da falta de medicamentos na
Farmácia de Alto Custo. Fui questionado de como agiria como deputado. Respondi a essas pessoas
que isso era lamentável estar acontecendo. Primeiro porque Piracicaba e a nossa região contribuiu muito com impostos para o governo do
Estado. Segundo porque é um desrespeito ao usuário do SUS e, minha posição, foi de exigir que o Estado regularize essa situação, seja
na votação do seu orçamento anual colocar mais recursos, ou ir na
DRS-10 e pedir providências. O usuário não pode sofrer esse desrespeito. Essas pessoas dependem de
medicamento para garantir a saúde de cada uma e até a vida.
TRIBUNA - Mudando de
assunto, porque temos muitas perguntas ainda, Helinho

essa polarização na disputa
pela presidência (Lula x Bolsonaro) atrapalha a sua précampanha?
HELINHO - Não digo que
atrapalha. Mas todos os veículos
de comunicação estão focando
muito nessa disputa. Mas, teremos
neste ano que eleger nossos representantes no Senado Federal, novos governadores, deputados federais e estaduais. Por isso, tenho
insistido na importância dos moradores em votar também nesses
candidatos, principalmente nos deputados estaduais e federais. Sem
dizer que milhares de eleitores, democraticamente, votam em candidatos que não têm ligação com Piracicaba e a nossa região metropolitana. O número é elevadíssimo.
A campanha da Acipi (Associação
Comercial e Industrial de Piracicaba) pelo voto em candidato da
cidade é muito importante. Não temos um deputado federal eleito há
8 anos. O último, Mendes Thame
que nos deixou recentemente,
cumpriu um mandato de dois anos
em substituição a outro deputado.
Piracicaba e a região perdeu esse
representante. Thame era um excelente deputado. Era a nossa voz
lá em Brasília.
TRIBUNA - Como fazer
para o eleitor ter essa consciência?
HELINHO - Citei a campanha da Acipi que se repetirá neste
ano como sendo importante. E
cabe a nós, representantes de Pìracicaba e região, despertar nos eleitores essa consciência. Temos que
falar, falar e falar. Temos que mostrar a importância de ter representantes na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo e na Câmara Federal. São os deputados
que votam os orçamentos. São os
deputados que representarão o
nosso povo.
TRIBUNA - Recentemente, o Tribunal de Contas do
Estado julgou a sua 16ª prestação de contas. Desta vez à
frente da Prefeitura de São

Pedro referente ao ano de
2020. Foram aprovadas as
suas contas. Isso somente ratifica a sua ficha limpa?
HELINHO - Sim, foram apreciadas e aprovadas. Assim, como
aconteceram com as 15 outras contas dos meus mandatos como prefeito de Charqueada (8 anos) e São
Pedro (8 anos), das quais 17 delas
já foram aprovadas pelas câmaras
municipais de Charqueada e de São
Pedro, restando apenas essa de
2020, porque a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado ocorreu recentemente. Isso é muito bom,
porque já mostra que sempre administramos respeitando o dinheiro público, que é fruto do pagamento de impostos da população, que
não pode aceitar desvios, atos ilícitos. Ser ficha limpa neste momento
é muito importante, comprovando
que fomos capazes de administrar
bem à frente da prefeitura e, melhor do que isso, todas as nossas
ações foram voltadas para atender
a população. Para isso, fomos eleitos prefeito de São Pedro.
TRIBUNA - Helinho, o
PSC vai estar coligado com
quais candidatos aos governos federal e estadual?
HELINHO - O PSC está discutindo internamente essas ques-

tões, que serão definidas pelo nosso diretório federal. Mas, veja bem,
independentemente de que seja eleito para o governo do Estado, seja o
candidato A, B ou C, o deputado
eleito terá que trabalhar com esse
governo de esquerda, direita, centro esquerda ou centro direita. Se o
eleitor de Piracicaba e da sua região metropolitana não escolher
candidatos daqui, a partir de março de 2023, a nossa Assembleia terá
94 representantes. Trabalho para
que tenhamos o maior número
possível de representantes da nossa região. Se hoje temos três, podemos ter mais. O mesmo raciocínio
vale para a Câmara Federal, se não
elegermos nossos representantes,
São Paulo terá 70 deputados federais. Importante seria se tivemos
um, dois ou até três representantes nossos.
TRIBUNA - Hoje, na sua
pré-campanha e na campanha, mais mídia social ou
apertos de mãos?
HELINHO - Essa é uma boa
questão, principalmente agora com
esse ressurgimento da Covid-19.
Bem. Gosto mais do olho no olho,
do aperto de mão. Não podemos
desprezar a mídia social, que retomamos desde outubro do ano passado, mas a minha pré e a campa-

nha será mais no contato com as
pessoas. O eleitor gosta disso. O eleitor consegue discernir que só faz
propostas e quem tem compromisso com ele. As coisas mudaram, a
população quer sinceridade, quer
compromisso, que trabalho.
TRIBUNA - E, por favor,
suas considerações finais.
HELINHO - Obrigado pelo
espaço, primeiramente. Tenho pedido para os eleitores de Piracicaba e da nossa região que conheçam
as nossas propostas pela mídia social, procurando pelo nosso nome
Helinho Zanatta nas redes sociais.
E que nos visite no nosso escritório
político para reuniões ou conversas, inclusive para dar sugestões.
É muito importante que o eleitor
comparece os currículos, comparece as experiências. Não sou político
profissional. Tenho uma vida ligada ao agro, mas antes era "sítio" e
sempre me coloquei à disposição
dos eleitores como candidato a prefeito em duas cidades para trabalhar, para revolver problemas, para
fazer a diferença na vida das pessoas. Se eleito, se Deus nos permitir, vou trabalhar, vou exigir do
Estado os direitos de Piracicaba e
da nossa região. Isso é o que assumo de compromisso, trabalho, trabalho e mais trabalho.
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33 ANOS

S AÚDE

Pague Menos faz Saldão de
Aniversário hoje e amanhã
Rede comemora 33 anos no próximo dia 13, e as promoções são
feitas nesta sexta e neste sábado: são dois dias de ofertas
"Se gostou, cêpega e joga no
carrin". Os Clientes da Rede de
Supermercados Pague Menos
estão embalados pelo hit da
campanha "Põe na conta Pague
Menos", que celebra os 33 anos da
Rede. E para comemorar o aniversário, em 13 de julho, nesta sexta,
8, e sábado, 9 de julho, a Rede
realiza Saldão de Aniversário. São
dois dias de muitas ofertas.
Além das opçõesnas 32 lojas
físicas, os consumidores também
poderão realizar suas compras no
site superpaguemenos.com.br, com
a vantagem de sair na frente e garantir as ofertas especiais, a partir
das 00h01 do dia 8 de julho.
"Temos ofertas exclusivas e cupons de desconto para o e-commerce da Rede de Supermercados Pague Menos. O Cliente
também pode aproveitar nosso
Clique e Retira que é gratuito,
sem taxa de entrega", comenta
IlairRibeiro dos Santos Junior, gerente de e-commerce da Rede.
O Saldão de Aniversário visa
proporcionar mais economia para
os clientes, com boas ofertas. Nos
dias da promoção, os consumidores que forem às lojas da Rede poderão identificar os itens com os
melhores preços e ofertas exclusivas, e garantir um número da sorte a cada R$ 100,00 em compras,
para participar da campanha "Põe
na conta Pague Menos". "Seguimos
com nossa campanha de aniversário que está sorteando valescompra no valor de R$100,00,
diariamente. No final da campanha, acontecerá o sorteio que
irá premiar 33 clientes com 1 ano
de compras grátis, no valor de mil
reais mensais para cada contemplado, totalizado 12 mil reais para
cada sorteado", explica o gerente de Marketing e Comunicação
da Rede Fabio Cecon.
Para participar da promoção
"Põe na conta Pague Menos" o cliente tem que ser cadastrado no Clube Leve Mais. Nessa campanha não
é necessário imprimir os cupons
para concorrer. Basta baixar o App
Clube Leve Mais e em até 72 horas
conseguirá visualizar os números
da sorte. Para se cadastrar no Clu-

be Leve Mais, , entre no site https:/
/www.clubelevemais.com.br/
cadastro.php e preencha as informações. Também, pode realizar
cadastro direto no totem de qualquer uma das unidades.
O Saldão de Aniversário da
Rede de Supermercados Pague
Menos acontece nos dias 8 e 9 de
julho, sexta e sábado, nas 32 lojas e
no e-commerce. Serão vários produtos com descontos especiais durante o período da ação.
SOBRE A REDE - Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre
as dez maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo,
conforme o ranking da Associação
Brasileira de Supermercados
(ABRAS). Atualmente, possui 32
lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur
Nogueira, Boituva, Campinas,
Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa,
Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Salto, São João da Boa
Vista, São Pedro, Sumaré e Tietê. A
empresa possui umComplexo Administrativo, Logístico e Frigorífico em Santa Bárbara d'Oeste, com
200 mil m². Com mais de 6.300
colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom
atendimento, somada aos produ-

tos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, co-

modidade, competência e variedade. Supermercados Pague
Menos "Faz Sua Vida Melhor"!

A Sociedade São Vicente de Paulo estará
realizando de 11 a 15 de julho, das 13s às 17h no
Salão Paroquial da Matriz São José, um Bazar de
Roupas e Calçados.“Toda renda, será direcionada
as obras de caridade dos Vicentinos de nossa cidade

Agentes comunitários
começam treinamento
Teve início nesta segunda-feira, 4, o treinamento para os agentes comunitários de saúde aprovados no processo seletivo realizado
pela Prefeitura de São Pedro. Com
foco na atenção primária à saúde e
em diretrizes técnicas para o trabalho, a qualificação será realizada em 3 dias e em seguida, na quinta-feira, tem início a ação dos agentes em campo, com visitas casa a
casa na área de atuação de cada
um dos 56 contratados.
O prefeito Thiago Silva acompanhou o início do treinamento.
"Vocês contribuem muito com o
atendimento humanizado. São,
muitas vezes, o primeiro contato do
morador com a unidade de saúde
e por isso o trabalho de vocês é tão
importante", disse aos agentes.
O secretário de saúde Leandro
Sanches e Gislene Nicolau, que dá
suporte técnico para os setores de
Atenção Básica e Vigilância em Saúde, também participaram do treinamento. A principal função do
agente comunitário de saúde é reforçar a atenção básica na rede
municipal de saúde. Como definiu
o secretário 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 necessida-

des de cada local". O trabalho dos
agentes terá reforço da tecnologia.
Eles vão usar tablets para cadastrar todos os usuários. Na rotina
de trabalho, os agentes verificam as
condiçõesdesaúde,acompanhampessoas diagnosticadas com doenças
crônicas, acamados ou com algum
tipo de deficiência. Pacientes com
maior vulnerabilidade social também recebem atenção especial da
Equipe de Saúde da Família.
Os dados levantados pela equipe são usados para planejamento
de ações voltadas para o público
atendido. São também os agentes
que podem acionar as visitas domiciliares de médicos, especialmente para pacientes acamados ou com
dificuldade de locomoção que precisam de tratamentos específicos.
MAIS COBERTURA - O trabalho dos 56 agentes vai aumentar
a cobertura nas unidades de saúde. Na UBS do São Dimas, por
exemplo, o número de agentes aumentou 80%, passando de 10 para
18 agentes. Na UBS Nova São Pedro, o crescimento é de 200%, com
a contratação de 6 agentes, mesmo
número de agentes contratados
para as unidades de saúde nos bairros Dorothea, Alpes, Bela São Pedro e São Francisco. As unidades
Santo Antonio e Primavera, que
estavam sem agentes de saúde, vão
passar a contar com 4.

A Tribuna de São Pedro
Sexta-feira, 8 de julho de 2022

A14

E DUCAÇÃOOK

TIRO

Diversidade Cultural foi tema de teatro
dos alunos da Etec Gustavo Teixeira

Diretora Márcia Herculano e professora Fátima Oliveira falaram sobre a importância do teatro para os alunos da Etec Gustavo Teixeira
"A maior arte é aquela ao
agrado dos olhos e, principalmente, ao alcance da nossa realização". É assim que a professora de artes e do Projeto Itinerário da Escola Técnica Gustavo
Teixeira (Etec), Fátima Oliveira,
define o papel de sua disciplina na
Educação. Com apoio da diretora da unidade, Márcia Herculano,
recentemente duas turmas da
escola ficaram conhecidas pelas
peças apresentadas na programação do Mês da Diversidade, realizada pela Coordenadoria de Cultura de São Pedro.
A peça "Diversidade sim, felicidade também!" teve seu roteiro produzido exclusivamente
para o evento. "Procuramos retratar as diversas formas de
diversidades, de uma forma
bem sucinta. O objetivo maior
foi mostrar as dores através das
sombras, com os personagens de
rostos pintados. Eles retratam
os medos, as angústias e as dores que ficam nas pessoas que
sofrem algum tipo de preconceito", disse Fátima, sobre o trabalho de 28 alunos do terceiro

ano. Depois de uma roda de
conversa, prévia do roteiro e
poucos dias de ensaio, o principal objetivo foi alcançado. "A
mensagem maior dessa peça é
realmente dar um grito por um
pedido de respeito, de empatia
para as pessoas. Porque na verdade, só se respeita quando se
coloca no lugar do outro".
Sobre a segunda peça, Curiosidades da Emília, encenada
por alunos do primeiro ano do
projeto Itinerário em Linguagens, o assunto foi a diversidade cultural. "Falamos sobre as
novas formas de cultura. A personagem Emília fica curiosa
para saber como as outras bonecas, de outros países e outras
culturas brincam, se relacionam
e falam. No palco mesmo, a tia
Anastácia vai costurar novas
bonecas, como a africana, a
ucraniana, já passando uma
mensagem de paz", explicou.
Apesar de não ser um grupo permanente, já que todos os
anos surgem novas turmas na
escola, a professora explicou
que o teatro é um tema traba-

DE

GUERRA

Meio Ambiente e Saaesp dão
formação ambiental a jovens

A equipe da Coordenadoria
de Meio Ambiente realizou, em
parceria com o Saaesp (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de
São Pedro), entre os dias 5 e 6
de julho, uma formação ambiental aos atiradores do Tiro de
Guerra 02-091, no Ponto de
Apoio do Centro de Educação
Ambiental, o Centro de Mídias,
instalado na Estação de Tratamento de Esgoto "Professor José
Augusto Rego Barros Seydell".
Na formação, 50 jovens soldados receberam informações
sobre as peculiaridades do
patrimônio natural e medidas
de conservação dos recursos.
A iniciativa integra o Programa Municipal de Educação
Ambiental da Coordenaria de
Meio Ambiente.
"A parceria entre o TG e a Coordenadoria é mais uma possibilidade de desenvolvimento integral
desses jovens, que já possuem um
Programa Padrão de Instrução,
que contempla a temática ambien-

tal como um dos requisitos fundamentais de formação", explica o coordenador de Meio Ambiente, Rogério Bosqueiro Júnior.
A formação trabalha dois pilares essenciais, o da sensibilização
sobre as questões ambientais e o
do entendimento destes assuntos
de forma global e local. "Desta forma, os jovens constroem novas atitudes em relação ao meio ambiente
e podem se tornar agentes multiplicadores", destaca Paula Gonçalves da Fonseca e Souza , da Coordenadoria de Meio Ambiente.
O subtenente do Tiro de Guerra Clauber Carneiro também destaca a importância da parceria. "É
um passo importante na lapidação
do atirador do Tiro de Guerra, visto que é uma disciplina fundamental. Agradecemos a Prefeitura de
São Pedro e Coordenadoria de
Meio Ambiente por esta oportunidade. Agora os atiradores
passam a ser difusores deste conhecimento tão importante para
a nossa sociedade", disse.
Divulgação

lhado sempre a partir de agosto. "Normalmente os alunos são
avaliados em outubro, mas no
caso da peça sobre diversidade,
fizemos antes por conta do convite do Ivan, da Cultura".
Há oito anos na Etec Gustavo Teixeira, a professora trabalha com a autoestima, a postura e o trabalho em grupo dos
alunos. Para ela, a arte promove uma transformação instantânea na educação das pessoas.
A diretora disse que a discipli-

na é fundamental na escola. "É
através dessa representação que
a gente pode mudar o mundo e
refletir sobre nossas ações. Os
alunos agarram os desafios e
entendem o papel deles nesse
mundo de transformação", declarou Márcia. Elas agradeceram a oportunidade dada pela
Coordenado r i a d e C u l t u r a .
"Agradecemos ao Ivan por
trazer temas como a diversidade, que é tão importante
para nossa sociedade".

Curso foi feito dias 5 e 6 de julho: 50 jovens
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T ORRINHA

Bebel garante veículo e se reúne com lideranças
A própria deputada esteve na cidade, na tarde desta última segunda-feira, 04 de julho, para dar a notícia
Através de emenda parlamentar do seu mandato popular, a deputada estadual Professora Bebel
(PT) acaba de destinar recursos
para aquisição de um veículo
para o Conselho Tutelar do
município. A própria deputada
esteve na cidade, na tarde desta última segunda-feira, 04 de
julho, para dar a notícia, quando se reuniu com diversas lideranças de Torrinha, além de professo-

res, na Casa de Cultura. No evento, organizado pela líder Ana Paula Correia, participaram a vice-prefeita, Rose Vassello, assim como a
primeira dama, Érika Cristina Fernandes, esposa do prefeito Renê
José Blumer; além da secretária
municipal de Educação, Taís Temporim de Almeida; a supervisora
de Ensino, Voluze Raquel Bacaxige
Crecca, e a secretária municipal de
Turismo e Cultura, Ana Maria Po-

Divulgação

lizel. Bebel tem percorrido tanto diversas cidades do Estado,
assim como da região para prestar contas do seu mandato e
falar dos desafios que Foi uma
tarde muita rica em que falamos
da importância da educação e
das eleições deste ano, quando
temos a grande chance de elegermos Lula presidente do Brasil, e o professor Fernando Haddad, governador de São Paulo.

C HARQUEADA

Festival Gastronômico segue até o dia 30 de julho
O Festival Gastronômico de
Charqueada seguirá até o dia 30
de julho com 11 pratos participantes: seis salgados e cinco doces.
Além de provar as delícias no comércio local, o morador ou visitante também pode votar naquele que
considerar o melhor por meio do
link
https://
www.charqueada.sp.gov.br/portal/
enquete/
A programação conta ainda
com shows e degustação dos pratos na Praça Central de Charqueada, a partir das 17h, no dia 30 último dia do evento. "O primeiro
festival teve uma aceitação e sucesso muito bom, e temos a certeza de

que este será ainda maior e com
uma adesão recorde", disse Gabriel Campos, diretor de Turismo.
Haverá um grande encerramento no dia 30 de julho com
shows, atrações culturais, degustação dos pratos, avaliação
dos jurados e premiação dos
vencedores. Durante o mês qualquer um pode adquirir os pratos
do festival diretamente nos estabelecimentos participantes.
Campos lembra que o festival surgiu no ano passado, em
meio à pandemia, como uma estratégia de fomentar o comércio local. "Deu super certo. Pratos que foram criados exclusi-

vamente para o festival tiveram
sucesso de vendas e integram o
cardápio dos estabelecimentos até
hoje. Para este ano quisemos dar
um passo maior: ousamos manter
o que deu certo e arriscar em
novas ideias. E para isso temos
buscado e conquistado parceiros que também estão acreditando no projeto", completou.
O festival é uma realização da
Diretoria de Turismo em parceria
com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Charqueada e
conta com o apoio do Instituto Gastronômico das Américas (IGA) Piracicaba, do SENAC e da Associação Serra do Itaqueri.

Participantes do encontro com a deputada estadual Professora Bebel
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Nelinho diz que recursos destinados
a Águas é "política governamental"
De acordo com Nelinho, essa ação eleitoreira do governador é que garantiu o repasse de recursos ao município; Estância é beneficiada
O vereador Nelinho Noronha
(PT) diz que diferente do que alega
o prefeito de Águas de São Pedro,
João Victor Barboza (Cidadania),
tanto o caminhão para a coleta de
lixo, assim como recursos para saúde e pavimentação, que totalizam
R$ 1,901 milhão recebido do Estado pelo município, é fruto única e
exclusiva da gestão do governador
Rodrigo Garcia (PSDB) que tenta a
reeleição e turbinou a transferência de recursos para investimento
livre a prefeitos do interior do estado de São Paulo. De acordo com
Nelinho, essa ação eleitoreira do
governador é que garantiu o repasse de recursos ao município. "O
governador, conforme notícia pu-

blicada pelo UOL, até o último dia
28 de junho, viabilizou R$ 1,54 bilhão a serem distribuídos aos municípios principalmente por meio de
convênio, o que representa 88% do
orçamento anual do Estado".
O vereador Nelinho Noronha
destaca, no entanto, que o recurso
é bem-vindo. "Só estou deixando a
população ciente de como se deu a
destinação de recursos para Águas
de São Pedro. Estamos cheios de
fake News. O prefeito e seu secretário de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos, Anderson Cardoso, posam ao lado de veículo doado pelo
Estado e tentam se colocar como
pai da criança. Isso é uma grande
inverdade, uma vez que indepen-

dente deles terem ido a São Paulo,
o município foi contemplado por
um novo caminhão para coleta seletiva de lixo, assim como por R$
700 mil para custeio na área da
saúde e outros R$ 900 mil para
recapeamento da avenida Carlos
Mauro e Patrício Miguel Carreta. "Só não podemos esquecer
que o governo Rodrigo Garcia é
uma continuidade de João Doria, uma vez que era seu vice,
que colocou praças de pedágios
em toda região, encarecendo
tanto o deslocamento da população como de produtos que passam pelas rodovias até chegar a
mesa da nossa população", destaca o vereador do PT.

O vereador Nelinho Noronha diz que o recurso é bem-vindo, mas a população precisa ficar ciente de como se deu

Á GUAS

A TRAÇÕES

Atendendo solicitação de moradores do Jardim Califórnia, o vereadorNelinhoNoronha(PT)estácobrando do prefeito de Águas de São Pedro,
João Victor Barboza (Cidadania), medidas visando disciplinar o trânsito no
bairro. O pedido é para a colocação de
lombadas em diversos trechos da
rua de acesso ao bairro, assim placas de sinalização para orientar os
motoristas que nem sempre conhecem aquela parte da cidade.
A reclamação de moradores é de
que muitos acabam trafegando em alta
velocidades pelas ruas e colocando em
risco a segurança de quem ali reside,
sendo diversas crianças e pessoas com
mais idade. Sem a falta de sinalização, a alegação é de que muitos motoristas acabam entrando no Jardim Califórnia por engano e empregam velocidades bastante acima do normal, que para ser contida é necessária a colocação de lombadas em alguns trechos.
Em documento que está direcionando ao poder executivo, o ve-

O fim de semana será de muita programação e atrativos culturais em Águas de São Pedro. A
estância, que recebe até o dia 31
de julho o Festival de Inverno,
também promete estar lotada
com outro evento que acontece
simultaneamente: a 18ª edição
do Torneio da Amizade de Voleibol Master Feminino.
No evento esportivo são esperadas mais de 1.000 atletas integrantes de 82 equipes que participarão dos jogos. Com promessa de
'casa cheia', o comércio também vive
a expectativa de ter ótimos resultados. Os jogos acontecem na quadra municipal, no Canta Sapo,
na quadra da escola estadual e
também na arena especial montada ao lado da creche.
"Além da programação durante todo o mês de julho do
Festival de Inverno, temos os

Nelinho cobra lombada e sinalização Fim de semana será agitado em
Águas com Festival de Inverno
nas ruas do Jardim Califórnia

O vereador Nelinho já encaminhou pedido de lombada e sinalização,
atendendo solicitação de moradores

reador Nelinho, diante da situação
apontada pelos moradores, está
fazendo as indicações de onde devem ser colocadas tanto as lombadas como as placas de sinalização.

"É um pedido dos moradores que
esperamos que a Prefeitura atenda
o mais breve possível, antes que algum deles acabe sendo atropelado", diz Nelinho.

Grupo Abba Cover embala a multidão no sábado à noite

jogos de voleibol máster feminino que movimentam e muito a
economia. A informação é de
que nossa rede hoteleira está em
quase nível máximo de lotação.
Isso nos faz ter a certeza de que
é preciso oferecer sempre eventos como este na cidade", disse
o prefeito João Victor Barboza
(Cidadania).
E o Festival de Inverno
também segue a todo vapor.
Nesta sexta-feira (8), às 15h tem
teatro circense com Risoshow/
MB Circo na praça dr. Octávio
de Moura Andrade; às 19h é a
vez da banda Flyng High, também no Boulevard; e às 21h a

banda Batuque Sincado anima
os presentes. No sábado (9) haverá oficina circense no Centro
de Convenções a partir das 14h.
Em seguida, às 16h, o Boulevard
recebe show de Guto Ferreira; e
às 20h o Abba Cover embala a
multidão. E no domingo a programação continua: a praça dr.
Octávio de Moura Andrade recebe a peça Pra Onde Vai Tudo
Isso, Tachinha/Dois Picadeiros, a partir das 10h. Já às
16h, no Boulevard, se apresenta a banda Waldemar Tedeschi; e às 20h a banda Kichute 40 sobe ao palco encerrando
os eventos do fim de semana.

