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Investimentos: Prefeito Thiago anuncia
um pacote de obras de R$ 51 milhões
"Todos que estão aqui são elos de uma corrente que faz as coisas acontecerem no poder público", explicou o prefeito Thiago Silva. A3
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

O prefeito Thiago Silva fez, quarta (13), uma explicação detalhada sobre o
pacote de investimentos de R$ 51 milhões no Município de São Pedro. A3

INAUGURAÇÕES – Secretários de Estado estiveram em São Pedro, quinta (14), recepcionados pelo prefeito Thiago Silva, para inauguração de prestações de serviços no Município. A4
Divulgação
Divulgação

Ex-presidente
do TJ ressalta
a importância
da Professora
Bebel na
construção
do PEE
O ex-presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo e ex-secretário estadual
da Educação, José Renato Nalini- presidente da Academia
Paulista de Letras - , fez questão de destacar o amplo e histórico trabalho e luta da Professora Bebel na defesa da educação pública de qualidade no Estado de São Paulo. "Testemunho
que a Bebel foi impar na defesa
do Plano Estadual da Educação
(PEE). Não teríamos esse projeto de emancipação da escola
pública, de aprimoramento
da escola pública se não fosse a luta da Professora Bebel", declarou Nalini. O professor Nalini faz parte do quadro de colaboradores dos jornais A Tribuna Piracicabana e
A Tribuna de São Pedro. A8

Novidade: SoftLar será
inaugurada dia 21 de julho
Na próxima quinta-feira, dia 21 de
julho, a partir das 19h, São Pedro
irá conhecer a mais nova loja especializada em colchões e estofados: a
SoftLar. Localizada na rua Veríssimo
Prado, 458, área central da idade, no
coquetel de inauguração os convida-

Professor José Renato Nalini destaca ações da Professora Bebel em favor da Educação

dos poderão conhecer a loja ao som de
DJ e uma decoração especial para data.
No sábado, dia 23, a partir das 9h,
haverá música ao vivo, café da manhã, triagem clínica (pressão arterial e glicemia) e Reiki. Mais informações pele telefone: (19) 99890-3982.
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Dias melhores virão
Professora Bebel
Neste artigo, lamentavelmente, volto a abordar o clima de violência e apreensão
que ameaça marcar as eleições gerais deste ano.
O covarde assassinato
do nosso companheiro Marcelo Arruda, dirigente do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu (PR),
foi o ápice de um período em que
diversos episódios violentos foram
protagonizados por apoiadores
do presidente Jair Bolsonaro.
Esses episódios são resultado
direto da retórica e das atitudes brutais de Bolsonaro e seus
aliados, que incitaram e continuam incitando ocorrências deste tipo
de violência.
Marcelo Arruda, guarda municipal cuja trajetória política, de
acordo com a família e amigos, foi
marcada por uma postura elevada
e conciliadora, teve uma atitude
heroica em seus últimos momentos de vida. Ciente de que o assassino poderia atirar em mais pessoas, inclusive crianças que estavam
em sua festa de aniversário de 50
anos, mesmo ferido de morte, Marcelo atirou no agressor, impossibilitando que ferisse mais gente.
A violência de bolsonaristas
vai além desses fatos terríveis. Ela
é uma violência política e institucional cotidiana e se configura como
uma inaceitável violência contra a
própria democracia, que eles buscam concretizar por meio de um
golpe, colocando desde já em dúvida dos resultados eleitorais, pois
todas as pesquisas de intenção de
voto se mostram desfavoráveis à
permanência do atual governo. É
gravíssimo que parte da alta cúpula do Exército se envolva nesse tipo
de especulação golpista e contribua
para gerar um clima de insegurança institucional no nosso país. O
golpe de 2016 mergulhou o país na
atual crise e nos levou a uma situação na qual o Brasil voltou a figurar no Mapa da Fome da ONU.
Voltamos a ter casos de crianças
que nascem subnutridas em decorrência de deficiência alimentar da
mãe, algo que há quase 20 anos
não ocorria em nosso país.
Além de preparar o clima para
um possível golpe contra a democracia - que somente a mais intensa e ampla mobilização social poderá prevenir e impedir - Bolsona-

ro, em seu desespero para
não perder o poder, apela
para todo tipo de manobra.
A recente aprovação do
Auxílio Brasil é não apenas
uma manobra eleitoreira,
mas embute novos perigos
para a democracia. Sim, é
verdade, o povo precisa de muito
mais que os R$ 600,00 aprovados,
e o PT votou favoravelmente. Porém, fica evidente o caráter eleitoreiro da medida quando se limita
seu prazo de vigência a 31 de dezembro deste ano.

Com confiança
e esperança,
vamos construir
juntos dias
melhores para
São Paulo e
o Brasil.
Essa e diversas outras medidas previstas na PEC aprovada
(como auxílio a taxistas e caminhoneiros) poderiam ter sido tomadas
há muitos meses, mas o governo
Bolsonaro sempre as rejeitou. Mas
o maior perigo da nova lei é a decretação do estado de emergência, que o PT contestará judicialmente, porque essa medida pode,
eventualmente, facilitar a concretização de intenções golpistas.
Esse é o quadro preocupante
que estamos vivendo. Contraditoriamente, estamos vivenciando
também um crescente clima de esperança. Mais e mais pessoas do
povo e personalidades importantes
aderem ao movimento Juntos pelo
Brasil e querem ajudar a pré-candidatura do nosso querido presidente Lula, para que as eleições
presidenciais se resolvam já no primeiro turno, reduzindo as possibilidades de uma aventura golpista.
Em São Paulo, pela primeira vez se
apresenta um quadro que possibilita a eleição de um governo democrático-popular com o professor
Fernando Haddad, agora reforçado com o apoio de Márcio França,
pré-candidato ao Senado.
Com confiança e esperança,
vamos construir juntos dias melhores para São Paulo e o Brasil.
Professora Bebel,é deputada estadual (PT)

Vitória da enfermagem:
piso nacional aprovado
Alexandre Padilha
A enfermagem venceu: aprovada a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 11/22 que institui o
piso nacional de R$ R$
4.750 para enfermeiros e
70% desse valor para os
técnicos de enfermagem (R$ 3.325)
e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras (R$2.375).
Fundamentada pelo Projeto de
Lei 2564/22, que já havíamos aprovado no Congresso Nacional e que
evidenciamos ser constitucional em
um grupo de trabalho apontando
não haver prejuízos financeiros ao
orçamento da saúde, a PEC garante a segurança jurídica necessária
para validação do piso. Ela foi aprovada por maioria na Câmara, em
dois turnos, apenas o Partido Novo
foi contrário à matéria.
Ninguém mais pode questionar não ser possível identificar fontes do piso para compensação para
estados, municípios e ao setor privado. Provamos que o impacto no
orçamento da saúde é de menos de
2,5% do orçamento geral do SUS e
de menos 2,5% do faturamento
anual dos planos de saúde.
É inadmissível aceitar que um
Congresso Nacional aprove uma operação boca de urna do governo, que
envolve R$ 50 bilhões, e alegar que
não tem fonte para garantir o pagamento de um piso salarial digno para
enfermagem, categoria que é a coluna
vertebral do SUS, aquele profissi-

onal que nunca abandona o paciente, seja na alta
ou no insucesso.
Tem fonte, sim. Assim
como tem para auxiliar estados e municípios no represamento de consultas,
exames, tratamentos e cirurgias que precisaram
ser adiados em decorrência da
pandemia da Covid-19. Para que
esses procedimentos sejam feitos e para que o SUS possa aten-

Para que o SUS
possa atender os
brasileiros, é
necessário
valorizar o
profissional da
enfermagem
der os brasileiros, é necessário valorizar o profissional da enfermagem.
Grande vitória das trabalhadoras, trabalhadores e entidades de todo o Brasil que se
mobilizaram e trabalharam intensamente com parlamentares
de todo o Congresso e trouxeram dados reais e provaram que
o piso não vai quebrar as contas do país, como diziam alguns.
Viva a enfermagem brasileira.
Alexandre Padilha, médico,
professor universitário e deputado federal (PT-SP).

Arranha-céus e seus resultados
Aldo Nunes
Depois que o "James Webb" - telescópio
espacial foi divulgado
pela NASA (National
Aeronautic and Space
Administration) - nesta semana que ora finda, às imagens por ele captadas vão
modificar a astronomia atual e cá
para mim, justificar que estamos
no início de uma nova era, na qual
muito, ainda, precisaremos aprender. Para isso precisamos entender
que os "arranha-céus", há bom tempo,
estão arranhando demais o "céu" e,
esses arranhões muito o machucaram
e o infeccionaram, agora, vamos ter
que utilizar antibióticos e suas consequências, não só pela sua falta
no mercado, como também pelo
seu uso descontrolado, do qual já
sofremos às consequências.
Mas vem aí os "Startup's" cuja tradução que consegui apelando para a "internet", pois não sou
apegado às coisas mais rápidas que
meu pensamento. Em inglês americanizado encontrei:"Star" = que
se traduz porestrelae "tup" = que
se traduz por carneiro e, juntando
essas duas palavras pode-se entender que com elas formou-se a palavra "Startup",um animal com chifres quedá muita cabeçada (até
parecendo humanos que mesmo
dando tantas cabeçadas, não
aprende). Contudo, não é esse o
entendimento que o pessoal da publicidade
e
operadoras
do"marketing" nacional e mundial, entendem. Dizem que é um tipo
de empreendimento inovador, rentável que estáse alastrando, bus-

cando explorar atividades
inovadoras no mercado, desde 1990, quando a primeira
grande bolha da internet atingiu os Estados Unidos da
América (EUA) e no Vale do
Silício, região da Califórnia,
de onde saíram empresas
como Google, Apple Inc., Facebook, Yahoo!, Microsoft e outras
mais, que hoje são empresas fortemente solidificadas e líderes nos
seus setores de atuação (telefonia e
comunicação) no mercado da telefonia móvel (celulares),da 5ª Geração (5G) e disputadas aqui no Brasil
pela TIM, Vivo e Claro. Porém, não
posso afirmar quando elas vão funcionar em todo país a contento pois, paralelamente, deve funcionar as da 4ª
Geração (4G) e nem todos nóspossuímos condições financeiras para aquisição desses produtos. Isso vai afetar,
emespecial,nossaclasse média, onde
estão as pessoas que carregam o
país nas costas trabalhando, para
ter rendas suficientes para suprir
às necessidades dos filhos, de si
próprios e dos pais. Começo, meio
e fim, etapas que nunca vão desaparecer. Ultimamente, sem que
as percebamos, passam mais rápidas do que pensamos e isso não
poderíamos deixar acontecer,
mas, infelizmente aconteceu e
vamos ter que enfrenta-las.
A "PEC Kamikaze" passa sem
mudança na Câmara Federal e vem
aí mais consequências para o nosso povo brasileiro, além das demais
consequências vindas de fora do
país: PEC (abreviatura que hoje é
moda em nossa língua) quer dizer
"proposta de emenda à nossa constituição"; kamikaze é um termo em

Há momentos
que a paciência
explode e
precisamos
vomitar nossas
lavas como os
vulcões.
japonês que significa "vento de
Deus ou vento divino" que também
ficou conhecidopor designar um
grupo de pilotos suicidas japoneses, na época da 2ª Grande Guerra
Mundial, que suicidavam mergulhando seus aviões de guerra nos
navios e submarinos inimigos.Daí,
nada bom para nós brasileiros pois
os ventos que aqui sopram, não têm
direção e podem vir de qualquer
lado, posto que em sendo o mundo
esférico, não há lado de cima ou
debaixo, esquerda ou direita (norte/sul e leste/oeste).
O momento pelo qual estamos
passando, é produto da nossa
omissão e isso não se conserta da
noite para o dia. As eleições majoritárias (para presidente, senadores, deputados federais; governadores e deputados estaduais) estão aí, já em 02 de outubro e, ainda, não temos a menor ideia de
quem poderemos eleger para nos
representar. Mudanças precisam
acontecer e nós precisamos saber escolher, o que está difícil.
Quem terá capacidade para administrar nosso país?
A Lua Cheia aconteceu na
quarta-feira, 13 e vai até quartafeira, 20. Para quem teve oportunidade de observa-la, ela brilhou

em nosso céu são-pedrense e nos
proporcionou belo espetáculo. Não
esperemos, portanto, que teremos
chuvas suficientes para abastecer
nossos riachos e poços semiartesianos. Dei o recado!
Vamos esperar, agora, que o
telescópio "James Webb" consiga
meios de "Falar com Deus" para
ouvir nossos reclamos e, tomara
quenão precisemos dos "celulares",
senão vamos muito ouvir: 'Digite 1
para pedidos, 2 para reclamações...,
para outros assuntos, aguarde
para ser atendido por um AS (não
é Anjo Santo e sim Agente Satânico) que lhe pedirá uma senha com
mais de 8 dígitos (mas cuidado para
não anota-la em lugar seguro) e
arquiva-la "nas nuvens" bem lá
perto da Lua, nosso mundo paralelo e dizer que você é maluco.
Há momentos que a paciência
explode e precisamos vomitar nossas
lavas como os vulcões. Pensemos um
pouco: será que é educação sufocar à
vontade, como vem sendo feito ao
longo de várias gerações? Será que
é educação aquilo que está lentamente transformando o ser humano em uma máquina?
Se não aprendermos a desenvolver "a força da vontade" na infância, devemos fazê-lo em qualquer estágio da vida, pois o autodesenvolvimento é quase impossível sem o seu exercício voluntário
ou involuntário e por isso peço a
Deus: "Olhai por nós".
Aldo Nunes,contabilista,advogadoeAuditorFiscaldeRendas
aposentadodoGovernodo Estado de São Paulo; e-mail:
audusconsultoria@gmail.com

Rússia x Ucrânia (4)
João Ribeiro Junior
Gorbatchev permaneceu seus 22.481 dias no Kremlin. Nesse período, ele despachou a "perestroika", enterrou a Guerra Fria e testemunhou a ruína do império
soviético. E a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi
retirada do Kremlin. E ele ganhou
o Prêmio Nobre da Paz, de 1990.
As últimas etapas da evolução
russa estão marcadas pela guerra
contra os separatistas chechenos.
A luta contra o fundamentalismo
marxista-leninista, os atentados de
que foram vítimas cidadãos russo
em Moscou e em outras cidades, a
tremendacapacidade de luta desse
povo da região montanhosa do
Cáucaso, que terminaram com que

a balança do poder pendesse para o aparelho de segurança chefiado por Vladimir Putin. O novo czar, frio
comoogelo,caracteriza-sepelo
seu pragmatismo grão-russo,
que o levou a colocar as questõesdesegurançainternacomo
elementos primordiais da sua
política e que tem dado impulso à indústria armamentista, financiada pelos fartos dólares da exploração do
gás natural e do petróleo do Mar
Cáspio da Sibéria.
Quais as alternativas que restam para a Rússia, na atual quadra seu desenvolvimento histórico? ´Seria impensável um retrocesso que a segregasse do convívio do
Ocidente? Seria provável que Putin
e os futuros dirigentes assinassem
embaixo de um manifesto pela an-

A bandeira
vermelha com a
foice e o martelo
foi retirada do
Kremlin
tiglobalização. Diante da globalização chefiada pelos norte-americanos pelo seu estilo de capitalismo
financeiro agressivo, os russos podem trilhar o seu próprio caminho
e apresentá-lo ao mundo, enveredando por uma globalização menos conservadora e dominadora
em países independentes e economicamente frágil.
A Rússia do futuro deve ter
um cuidado especial com a identificação do seu inimigo principal,
seguindo a trajetória da cultura

milenar do povo russo que visou,
sempre, a identificar o desafeto da
vez, em todas as épocas. Isso com a
finalidade de não trombar de frente com inimigos mais poderosos,
que sejam capazes de cortar os investimentos necessários ao desenvolvimento econômico. Considerações bem pragmáticas, num mundo em que o que prevalece, talvez
seja este tipo de epicurismo nas relações internacionais.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
de Direito Constitucional, de Teoria Geral do
Estado, e Ciência Política, de História, doutor
em Educação, mestre em
Filosofia (Unicamp)

A segunda intervenção em São Paulo
Almir Pazzianotto Pinto
Vitoriosa a Revolução
de outubro de 1930, e deposto o presidente da República
Washington Luís, no dia
11 de novembro a chefia do
Governo Provisório é assumida por Getúlio Vargas.
O golpe pôs abaixo a Constituição de 1891. De imediato, Vargas dissolveu o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, afasta
governadores e prefeitos, substituídos por interventores de sua confiança, exceto o presidente de Minas Gerais, Olegário Maciel, mantido à frente do governo. Para o
Estado de São Paulo nomeou como
delegado-militar e depois interventor o tenente João Alberto Lins de
Barros, natural de Olinda (PE), um
dos líderes revolucionários. Preteriu o advogado piracicabano Francisco Morato, fundador do Partido Democrático, integrante da Aliança Liberal.
São fatos que pertencem à
História. João Alberto, como intruso, enfrentou forte resistência paulista. Isolado politicamente e incapacitado para governar, pediu demissão em 24 de julho de 1931, sendo substituído por Laudo de Ca-

margo, natural de Amparo.
Em 9 de julho de 1932, São
Paulo se levantou contra
Vargas em luta armada, pela
redemocratização do País.
As eleições deste ano são,
em São Paulo, grosseira tentativa de repetição dos fatos
de 1930. O vazio de lideranças, provocado pelo declínio do MDB e do
PSDB, provoca o ressurgimento do
PT, com Fernando Haddad, e a
candidatura de Tarcísio de Freitas,
natural do Rio de Janeiro, capitão
da reserva do Exército, ex-diretor
do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DENIT) no governo Dilma Roussef, e
ex-ministro da Infraestrutura do
governo Jair Bolsonaro.
Nasceu a candidatura de Tarcísio de Freitas maculada por falsa
declaração de domicílio eleitoral.
Todo o Vale do Paraíba e as pistas
da Via Dutra sabem que S. Sa. jamais residiu em São José dos Campos. Seu domicílio era Brasília, onde
morava há anos, por exigências familiares e de caráter profissional.
A culpa, todavia, não cabe
ao candidato Tarcísio. Indicado por Jair Bolsonaro sujeitouse à determinação do comandante. Disputará, com o seu apoio e o

A culpa não cabe
ao candidato
Tar
císio;
arcísio;
indicado por
Bolsonaro,
sujeitou-se à
determinação do
comandante
de Gilberto Kassab, personagem
que retratei no artigo "Partidos,
polvos e camaleões" (O Estado, 14/
3, A4), o governo do nosso maior,
mais rico e mais desenvolvido estado, com a missão de puxar
votos para o chefe.
A responsabilidade recai sobre a elite política bandeirante,
que, desde a presidência de Fernando Henrique, não dispõe de
nomes de primeira grandeza no
cenário nacional. Geraldo Alckmin, de Pindamonhangaba,
quando tinha praticamente assegurada a volta ao Palácio dos
Bandeirantes, renegou o passado emedebista e tucano para se
deixar seduzir por Lula. Aceitou ser o candidato à vice-presidente do figadal adversário,
talvez com a promessa de vir a
ser o seu sucessor.
O jovem presidente nacional do MDB, deputado federal
Baleia Rossi, não parece empenhado em assumir posição de
liderança. Indica estar satisfeito em lugar secundário. Dizem
os jornais que pretende entregar ao PSDB a coordenação da
campanha de Simone Tebet à
presidência da República. Gilberto Kassab é hábil articulador, mas desprovido de coluna
vertebral. Está sempre à espreita da melhor oportunidade.
Prefere agir nos bastidores
usando o seu Partido Social Democrático (PSD), "nem de esquerda, nem de direita, nem de
centro", como moeda de troca
por cargos. Márcio França de-

sistiu, desalentado pelas pesquisas e com a promessa de ser
candidato a senador. O ex-governador João Dória foi abatido na decolagem, por adversários dentro do PSDB. Rodrigo
Garcia, que o substituiu, ainda busca o apoio do interior, para assumir a dianteira e vencer a disputa.
Quando o regime militar se
sentiuo brigado a restabelecer as
eleições diretas para os governos
estaduais, em todo o País brotaram lideranças. Algumas novas,
outras antigas. Todas, porém, dotadas de coragem para a luta contra a ditadura. Nas eleições de 1982,
Franco Montoro, do PMDB, derrotou os adversários por larga diferença. Administrou a explosão social, deflagrada na gestão do presidente João Figueiredo, com sabedoria e equilíbrio,
ciente de que era parte do custo
da reconstrução democrática.
Fernando Haddad foi prefeito da Capital. Ocupa o primeiro lugar nas pesquisas. Não é desconhecido. Lula e Haddad se auxiliam
mutuamente. Não será surpreendente a sua eleição, ainda que por
escassa diferença de votos. Tarcísio de Freitas é considerado bom
planejador e executor de obras. Ignora-se, contudo, o seu perfil de
administrador público.
São Paulo, com 44,14 milhões
de habitantes distribuídos em 645
municípios, cujo PIB corresponde a 31,2% do PIB nacional, enfrenta problemas de desindustrialização, de desemprego e de
pobreza. Necessita de político cuja
especialização não se limite à construção de estradas, sem experiência em administração e finanças
públicas e na solução de questões
como saúde e educação.
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
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Prefeito Thiago Silva anuncia
pacote de obras de R$ 51 milhões
"Todos que estão aqui são elos de uma corrente que faz as coisas acontecerem no poder público", explicou o prefeito Thiago Silva
Um público formado por vereadores, secretários municipais, coordenadores e servidores acompanhou na quarta-feira, 13, a apresentação feita pelo
prefeito Thiago Silva sobre um
pacote de obras que representa investimentos de R$ 51 milhões. A
lista inclui obras que começam
nos próximos dias, que estão em
andamento e as concluídas.
"Todos que estão aqui são elos
de uma corrente que faz as coisas
acontecerem no poder público. É
uma equipe de qualidade. Faço um
agradecimento pessoal a todos e
também aos vereadores que ajudam muito no crescimento que São
Pedro", disse o prefeito.
Du Sorocaba, presidente do
Legislativo, falou em nome dos
vereadores. "A Câmara é parceira do município e faz parte da
engrenagem do poder público.
Hoje São Pedro está em um patamar diferenciado graças a todas essas ações que estão sendo
desenvolvidas". Também acompanharam a apresentação os
vereadores Adriano Vitor,
Dudu, Toninho da Sorveteria,
Luciano Mazzonetto, Cleuza
Barros, Branco, Alessandra Pisco e Índio.
Realizada no auditório da
Secretaria de Educação, com
uso da lousa digital, um dos investimentos realizados pela

administração municipal no
ensino, a apresentação mostrou
detalhes de obras que estão programadas, como as reformas
da Rodoviária, da UBS São Dimas, do Museu Gustavo Teixeira, construção de um viveiro
municipal, asfalto novo, com
guias, sarjetas e galerias pluviais nos bairros Capim Fino,
Chácaras ABC, Jardim Serrano,
Colinas (parte baixa), Mirante e
Serra Verde; iluminação pública Avenida São João (Nova Imigrantes), Serra Verde, Nova
Aurora, Floresta Escura, Alpes
das Águas, Mirante, Mineração
Dunas, Camargo I e II, Primavera, Capim Fino - Entrada,
Santa Rosa, Veredas, Giocondo,
Santa Mônica, Praia Branca,
Vale do Sol, Samambaia; instalação de lâmpadas de led em locais como portais e praças e recapeamento da São Pedro - Brotas.
Estas obras representam investimento de R$ 25,3 milhões.
A lista das obras em andamento, que somam investimentos de R$
12,08 milhões, inclui a construção
das praças do Jardim Navarro e
do Jardim Itália; reforma das Emebs Benedito Modesto de Paula e
Maria de Fátima do Amaral; ampliação da Emeb Halina Buba Baldon, construção de almoxarifado da Educação e de nova escola no bairro Nova São Pedro,

construção do Centro Artístico
e do Centro Gastronômico; reforma do Nape São Dimas, do
Cras, do Cemitério e construção do
pórtico e reforma do Bordadão.
No item obras concluídas,
com investimentos de R$ 4,7
milhões, estão a reformulação
da praça São Benedito, construção das praças Mariluz e Meirinho, no Portal das Flores;
construção da quadra multiuso no bairro São Dimas; Meu
Pet, que integra a Unidade de
Apoio e Controle de Zoonoses de
São Pedro e recebeu o nome de
Vanessa Targher; asfalto novo
no bairro Giocondo e na Estrada do Macuco, Poupatempo,
campo de grama sintética no
bairro Nova Estância e ao lado
da pista de skate e o Centro de
Educação Ambiental.
FROTA NOVA - O prefeito destacou também o investimento de R$ 8,9 milhões na frota municipal, com a aquisição
de 37 unidades entre máquinas,
caminhões e veículos.
PLANTA POPULAR - Outro destaque foi a apresentação do
Planta Popular, programa da Prefeitura de São Pedro que vai oferecer gratuitamente projeto de construção padrão para residências de
pessoas que residam há, pelo menos, 3 anos em São Pedro . O benefício é oferecido para pessoas que

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Apresentação pacote obras foi feita quarta (13) pelo prefeito Thiago Silva

possuem apenas um imóvel cadastrado, com renda familiar de até
quatro salários mínimos. São 6
modelos disponíveis, com áreas das
construção que variam de 45,99
metros quadrados a 69,54 metros
quadrados. O material informativo está disponível em https://
www.saopedro.sp.gov.br/plantapopular-pdf-pdf
PROGRAMAÇÃO - O prefeito apresentou ainda a programação preparada pela Prefeitura de

São Pedro até o final do ano. São
dois calendários com atividades
programadas, um turístico cultural e outro esportivo.
Entre os destaques das atividades programadas estão o Festival do Torresmo, que começa no
próximo dia 22, mesma data da
inauguração da praça São Benedito; Festa Nordestina, programada
para agosto; São Pedro Country
Fest, o rodeio, em setembro; show
gospel com Fernandinho, em ou-

tubro; transmissão dos jogos do
Brasil na Copa do Mundo em novembro e Natal Encantado em dezembro. Os calendários completos
estão disponíveis em https://
www.saopedro.sp.gov.br/calendario-esportivo-e-cultural-pdf "Todas estas obras e ações fazem
parte de um planejamento estratégico que começou a ser preparado em 2013. Fazemos tudo pensando no desenvolvimento de nossa cidade", destacou o prefeito.

A PEOESP

Bebel orienta professores a não aderirem à nova carreira do magistério e a denunciarem pressão
Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel (PT)
está orientando professores da rede
estadual de ensino a não aderirem à
nova carreira do magistério paulista e
a denunciarem possíveis pressão. A
mesmaorientaçãoestásendodadapela
Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo), através de material
dirigido aos professores, onde inclusive elenca inúmeros motivos
para que a categoria não faça a
adesão à nova carreira.
De acordo com o presidente
em exercício da Apeoesp, Fábio de
Moraes, com a baixa adesão dos
professores ao pagamento por subsídio e às regras da Lei Complementar 1374/2022, tem aumentado a
pressão da Secretaria Estadual da
Educação sobre a categoria (SEDUC). "É inaceitável que representantes da SEDUC tratem grosseiramente professores que expõem
seu posicionamento nos chats aber-

tos pela secretaria. Os professores
têm todo o direito de manifestarem suas opiniões e, inclusive, de
esclarecerem os colegas sobre o que
está em jogo. E o que está em jogo é
o desmonte da carreira do Magistério, para ser substituído por mecanismos autoritários de gestão da
vida funcional, com achatamento
da remuneração ao longo dos anos,
com base em propagandas eleitoreiras e enganosas. Resista! Não
optando pelo subsídio esvaziamos
os ataques deste governo e, juntos,
na próxima gestão, podemos recuperar e melhorar nossos direitos e
nossa carreira", declara.
Além disso, a Apeoesp deixa
claro que assédio moral é crime.
"Pressão de superiores para adesão ao subsídio é assédio moral.
Não ceda. Se você for vítima de assédio moral, procure o departamento jurídico na subsede da Apeoesp
para as providências cabíveis", orienta o material.

A deputada Professora Bebel
reforça que o subsídio elimina o
direito ao quinquênio e sexta-parte
e não permitirá outras vantagens
pessoais. Desde o início do ano,
quando esteve percorrendo escolas
estaduais, a deputada Bebel disse
que a nova carreira é prejudicial
aos professores alertou que o subsídio inicial de R$ 5 mil reais é ilusório.
"O aumento dos descontos de imposto
de renda e previdência faz com que o
valor líquido seja de R$ 3,8 mil,
valor atual do Piso Nacional Profissional dos Professores".
Para mostrar que não é vantajoso, no material da Apeoesp é
explicado que o o valor atual da
hora de trabalho na escola é de R$
26,29 e passa a ser de R$ 25,00
com o subsídio (exemplo para Docente na faixa 1, nível A, início de
carreira, sem vantagens, evolução
e promoção), assim como a jornada de trabalho na escola passa das
atuais 29,25 horas semanais para

40 horas semanais, que por pressão da Apeoesp, excepcionalmente
neste ano, serão permitidas atividades pedagógicas complementares em local de livre escolha. Além
disso, as formas de evolução são
subjetivas e controladas unicamente pela SEDUC, que não valorizam
experiência e tempo de serviço.
Com relação ao enquadramento compulsório dos professores da categoria O nas regras do
subsídio, esses ficarão estagnados,
sem evolução. Também haverá redução dos valores das gratificações
do PEI - agora são R$ 2 mil fixos
para docentes e R$ 3 mil fixos para
gestores. Redução do valor da
GTCN (agora GTN). Desconto total do dia em caso de atraso (por
exemplo: consulta médica). Haverá apenas duas jornadas de trabalho (25 horas semanais e 40 horas
semanais). Elimina o direito de escolha dos professores na atribuição de aulas. "Queremos atribui-

Divulgação

Em visita a escolas, no início do ano, a deputada Bebel já apontava o quanto a nova carreira é prejudicial aos professores

ção de aulas justa e transparente.
Atribuição de aulas para professores sem formação específica na disciplina. Atribuição de aulas para pe-

dagogos e estudantes de Pedagogia - abre caminho para a desregulamentação da profissão", diz comunicado da Apeoesp.
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A DMINISTRAÇÃO

Secretários da Casa Civil e de Saúde
participam de inaugurações na cidade
Os órgãos do Estado que funcionam com maestria, como o nosso Poupatempo, hoje são realidade em São Pedro", disse o prefeito Thiago Silva

Com a presença dos secretários estaduais da Casa Civil, Cauê
Macris, e da Saúde, Jean Gorinchteyn, foram inaugurados nesta
quinta (14),em São Pedro, as unidades do Poupatempo e o Meu Pet, que
vaioferecer atendimento veterinário gratuito para cães e gatos.
"São duas áreas que tiveram
a assinatura e a sensibilidade do
governador Rodrigo Garcia de enxergar que São Pedro está no caminho do desenvolvimento, no caminho do progresso. Os órgãos do
Estado que funcionam com maestria,comoonossoPoupatempo, hoje
são realidade em São Pedro", disse o prefeito Thiago Silva, que
destacou também o apoio da Câmara Municipal às iniciativas e o
caráter regional do serviço. Também participaram da solenidade
os prefeitos de Santa Maria da
Serra, Josias Zani Neto, de Águas
de São Pedro, João Victor Barboza;
de Santa Gertrudes, Lázaro da Silva e o vice-prefeito de Charqueada,
Jonas Lanjoni Del Pino Júnior.
O secretário Jean Gorinchteyn disse que a inauguração
do Meu Pet, o segundo inaugurado no Estado, é uma agenda

feliz após momentos difíceis vivenciados por conta da pandemia. "Estamos celebrando o bem maior que é a
vida", disse. Médico infectologista
do Emílio Ribas, o secretário destacou que ao tratar da saúde animal
há um reforço na saúde humana, já
que o tratamento dos animais impede a transmissão de zoonoses, que
são doenças infecciosas transmitidas
entre animais e pessoas.
EMOÇÃO - Um momento de
grande emoção foi a homenagem
à Vanessa Targher, defensora da
causa animal que deu nome ao
Centro de Zoonoses. "Com esta
homenagem são imortalizadas
memórias, lembranças e exemplos", lembrou o secretário.
Para o chefe da Casa Civil
Cauê Macris, que representou o
governador Rodrigo Garcia na
solenidade, a criação do Meu Pet
é uma ação fundamental e importante na área da saúde. Ele citou
também que o Poupatempo, quando foi criado pelo então governador Mário Covas foi pensado para
cidades com mais de 1 milhão de
habitantes. "Hoje em dia, é um
programa que tem capilaridade
nos municípios, graças à tecnolo-

gia e a implantação de um novo
modelo", destacou. Ele citou também outras parcerias do Estado
com o município, como o recapeamento da vicinal São Pedro-Brotas
e o Programa Nossa Rua, que vai
garantir pavimentação em 5
bairros de São Pedro.
A unidade de São Pedro é o
Poupatempo número 162 do Estado. Localizado na avenida dos Imigrantes, 688, o Poupatempo também vai abrigar, em breve, serviços do Sebrae, do Banco do Povo,
do PAT, do Procon, Saaesp e tributação da Prefeitura.
O Poupatempo vai funcionar
de segunda a sexta-feira das 9h às
17h e aos sábados das 9h às 13h.
Entre os serviços disponíveis estão
emissão de carteira de identidade,
de Certificado de Registro de Veículo (CRV), licenciamento anual de
veículo (CRLV), mudança de categoria de CNH, renovação da CNH
e transferência de propriedade de
veículo. Acompanharam a solenidade os vereadores de São Pedro,
Du Sorocaba, Dudu, Toninho da
Sorveteria, Branco, Índio, Cleuza
Barros, Adriano Vitor Elias Candeias e Luciano Mazzonetto.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Solenidade foi quinta (14), com a presença de autoridades estaduais e municipais

S AÚDE

Agentes comunitários fazem
recadastramento de moradores
Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

CASAS E APARTAMENTOS

Terça-feira, agentes na região dos bairros São Dimas, São Thomé e Botânico

Agentes comunitários de
saúde estão trabalhando no recadastramento dos moradores
em vários bairros de São Pedro.
A ação acontece após os 56 agentes aprovados no processo seletivo terem passado por curso de
qualificação com foco na atenção
primária à saúde e em diretrizes
técnicas para o trabalho.
Na terça-feira, dia 12, eles
estavam na região dos bairros São
Dimas, São Thomé e Botânico.
Os bairros São Francisco e Recanto já receberam as visitas e
nos próximos dias a ação terá
início na região do Dorothea.
"Estamos sendo bem recebidos", conta Lyzia Reis, que com
as agentes Maria José Sales e
Geovana Calça percorreu ruas
dos bairros São Thomé e Botânico. "Fazemos o recadastramento
e também orientamos os moradores a irem à UBS e divulgamos
informações de saúde como às
relacionadas à dengue, hanseníase e tuberculose, entre outras".
Quando os agentes não encontram os moradores em casa,
deixam uma mensagem orientando a dirigirem-se à UBS para o
recadastramento. "Vamos de
casa em casa, pedimos documentos e preenchemos um cadastro com informações sobre
a família " r e l a t a R a f a e l a
Bonfiglio, que fazia o trabalho acompanhada das agentes Patrícia Casemiro e Nathalia Carvalho. "Essa ação ajuda a criar vínculo com os moradores", relata.
Morador da rua Olga Fonseca de Aguiar, Derci de Almeida
Santana e a esposa Marli Santana abriram as portas de casa para
as agentes Roseli Ferraz e Aline
Bento. "É bom que façam este tra-

balho e que venham em casa", disse
o morador. A principal função do
agente comunitário de saúde é reforçar a atenção básica na rede
municipal de saúde. Para o secretário de Saúde e Desenvolvimento Social Leandro Sanches, quando o vínculo entre os usuários e a
unidade de saúde é feito, fica mais
fácil identificar e atender às necessidades de cada local.
Na rotina de trabalho, os agentes verificam as condições de saúde,
acompanham pessoas 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
de6agentes,mesmonúmero 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.

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

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

3.500 mudas de árvores nativas
Ação realizada pela Prefeitura de São Pedro e o Projeto Corredor
Caipira prevê a implantação de 10 hectares de floresta no município

Aproximadamente 3.500
mudas de árvores de espécies nativas já foram plantadas
na área da subcaptação de
tratamento de água "Jamil
Gomes Leite", conhecida
como Nascente Modelo, no
bairro Alpes das Águas. Realizado pela Prefeitura de São
Pedro e pelo Projeto Corredor
Caipira - c o o r d e n a d o p e l a
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e patrocinado pela Petrobras - o projeto que prev ê a i m p l a n t a ç ã o de 10 hectares de floresta no município já conta com 2,3 hectares
de área plantada.
De acordo com o coordenador de Meio Ambiente, Rogério
Bosqueiro, com apoio de voluntários locais e do grupo do Corredor Caipira, a principal proposta é de transformar o local
numa grande vitrine de práticas ecológicas e cuidados com o
meio ambiente. "Somente nos
últimos 12 meses, por meio de
parcerias, plantamos mais de 5
mil árvores em áreas urbanas e
para restauração florestal".
O trabalho voluntário de
pessoas como a reflorestadora
Gabriele WaltravdBraum é de
extrema importância para o projeto. "A minha casa é o mato.
Geralmente venho aqui cinco
dias da semana, do amanhecer

até o anoitecer", disse Gabriele,
ao ressaltar que utiliza cerca de
5 mil litros de água para irrigar
as mudas. "Dia sim, dia não,
chego bem cedinho para receber
o caminhão pipa e começar a
molhar cada planta".
Segundo a engenheira ambiental da Coordenadoria de
Meio Ambiente, Paula Souza, a
primeira etapa do projeto começou em dezembro, com o plantio de 500 mudas. "Agora chegamos a 3.500 mudas, mas o
projeto prevê 10 hectares da
APP (Área de Preservação Permanente). E junto com esse
trabalho estamos fazendo um
estudo da área para transformação de uma Unidade de
Conservação (UC), com levantamento florístico e depois das aves", explicou.
Além de ser uma importante ferramenta de educação ambiental, Rogério Bosqueiro destaca que a criação de uma UC é
fundamental para preservação
dos ecossistemas, além da promoção de pesquisas cientificas
e potencial recreativo para contemplação, recreação e fomento
de atividades. "Dentro de uma
única área queremos trazer os
alunos para viver experiências
marcantes relacionadas ao meio
ambiente, como uma aglofloresta, trilha para nascente e trilhas
interpretativas", disse.

Daniella Oliveira

Reflorestadora Gabriele Waltravd Braum é uma das voluntárias do projeto

Equipe da Coordenadoria do Meio Ambiente acompanha o trabalho

O Partido Liberal dos tempos de
Rui Barbosa aos desafios de hoje
Alex de Madureira
Em 1913, o Partido
Republicano Liberal lançou como candidato a
presidente da república o
baiano Rui Barbosa, exdeputado, senador e ministro. Ele obteve 300 mil votos com
um extenso programa reformista,
que reafirmava o compromisso dos
liberais brasileiros com a pluralidade das ideias, o liberalismo econômico e a diminuição das desigualdades sociais. Ideias de civilidade contrastavam com ideias vigentes de um país governado pelo "sindicato dos governadores", representantes das
oligarquias, tendo à frente o
então presidente da república
da época, Hermes da Fonseca.
Há quase 110 anos, nos opusemos à presença dos militares no
comando da política, reconhecendo,
entretanto, seu papel estratégico e importante para a sociedade. Mantivemos assim a visão de que, como
cidadãos, eles podiam livremente
se manifestar, inclusive candidatando-se a cargos eletivos. As Forças Armadas, ontem e hoje, cumprem o preceito de serem obedientes às instituições constitucionais e assim permanecem até o século XXI.
Desde então, adotamos como
compromisso e referência para nossa trajetória o direito de legislar
sobre os processos civis, comerciais e criminais envolvendo a sociedade brasileira. Fortalecendo, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal e o habilitando à jurisprudência unificada, na interpretação das
leis destas áreas citadas. Reconhecíamos, também à época, o direito
do Poder Legislativo para intervir
nos conflitos econômicos entre os
Estados, caso ameaçassem a paz da
União, especialmente sobre impostos, tarifas e represálias fiscais.
É também daqueles dias, e da
lavra do incansável Rui Barbosa, o
compromisso de que caberia ao presidente da república a prerrogativa de vetar o orçamento votado
pelo Congresso Nacional e também
de impor sigilo ao voto nacional, como
garantia da sua moralidade e independência, segundo a opinião e exemplo
de outras nações livres. O voto livre e
indevassáveléoutradasconquistasdos
liberais no Brasil e no mundo. Propugnávamos, e ainda hoje assim procedemos, aconselhando cautela contra todas as possibilidades de fraudes no
campo eleitoral.
Como candidato civil em
1913, Rui Barbosa dirigiu importante documento à nação,
intitulado "O Que Não Farei",
elencando 18 pontos-compromissos para a alteração da situação jurídica institucional e da
ordem econômica daqueles dias.
Entre eles estava a obediência
aos pontos de vista dos tribu-

nais constituídos, que
desde então sofriam
como o apadrinhamento
dos seus quadros. Não
abrimos mão, desde então, dos contratos firmados pela nação, procurando sempre o necessário equilíbrio entre as finanças do tesouro e as demandas da sociedade.
Outro aspecto relevante daquele documento foi o desaconselhamento da presença de forças
policiais ou militares em períodos
eleitorais, a não ser em caso de desordem que delas assim fossem
imprescindíveis, ante a gravidade
de eventuais conflitos.
O compromisso era concluído
com um apelo para a necessária organização e presença do Partido
Republicano Liberal no enfrentamento, em todos os recantos do
Brasil, da "dolorosa experiência dos
sofrimentos, que estes últimos
tempos tanto a têm provado,
para as suas energias morais,
as suas qualidades necessárias
à sua própria conservação".
Lido com os olhos de hoje, depois de uma pandemia crudelíssima, os apelos do velho Rui permanecem atuais. Não há país forte sem
eleições livres e democráticas, como
a que enfrentaremos em outubro
deste ano; sem desenvolvimento
econômico; sem pleno emprego
para os nossos cidadãos; e sem educação para todos. Estes são desafios que devemos enfrentar para pro-

Os piracicabanos
precisam voltar a
acreditar que,
como ontem, é
importante ter
sob o seu olhar e
aperto de mãos
os seus próprios
deputados
movermos a igualdade social. Ontem, como hoje, o Partido Liberal
mantém-se fiel à sua história de
compromissos com a sociedade piracicabana e brasileira.
Os piracicabanos precisam
voltar a acreditar que, como ontem, é importante ter sob o seu olhar
e aperto de mãos os seus próprios
deputados. Confiar seu voto apenas aos encantos das redes sociais é se manter à míngua, sem
compromissos sólidos, atendimento dedicado e decente. Nas
mãos de cada eleitor, está uma
decisão importante para o futuro da nossa cidade.
Alex de Madureira, deputado estadual pelo PL (Partido Liberal) na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp)

Houve um dia Mata Atlântica
José Renato Nalini
A Constituição Brasileira é um documento que
serve para discursos edificantes, para invocar a
soberania nacional, para
constar de todas as petições iniciais, garantidoras de
que o processo chegue à quarta
instância: o STF. Mas parece
não servir para mais nada.
Os exemplos são inúmeros.
Mas para esta reflexão, é suficiente
lembrar o parágrafo quarto do artigo 225 do pacto federativo: A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.
Mera retórica. Desprovida de
consequência prática. Despudoradamente destrói-se a Amazônia, incendeia-se o Pantanal e condenase a Mata Atlântica a ser uma lembrança mítica, assim como é a
Atlântida ou o Jardim do Éden.
Ou essa tutela no texto fundante é compatível com o desmatamento de 21.642 hectares do bioma condenado à extinção, somente entre 2020 e 2021?
Os dados são fornecidos pela
SOS Mata Atlântica, em parceria
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, a registrar
avanço do desmate em quinze dos
dezessete Estados que integram o
Atlas da Mata Atlântica. A fabricação de desertos cresceu 90% se
comparado ao período de 2017 e
2018, quando se verificou o menor

índice de destruição. A cupidez não enxerga os benefícios da floresta preservada. É cega e surda ao
clamor da ciência e do resíduo de lucidez que se verifica em alguns setores
minoritários, porque a ganância - rima com ignorância é o que mais prospera em nossos tristes tempos.
Embora 72% da população

Acabar com o
habitat natural é
condenar-se ao
término da
experiência
existencial que
se desenvolveu
durante milhões
de anos
brasileira ocupe áreas que um dia
foram o que se chamou "Mata
Atlântica", a sociedade parece anestesiada pelos fanatismos fundamentalistas que aceleram o curso
do fim da História. Acabar com o
habitat natural é condenar-se ao
término da experiência existencial
que se desenvolveu durante milhões de anos, até que a humanidade resolvesse suicidar-se. Não há
outra explicação! Pobres crianças,
que sequer saberão que um dia
houve uma tal Mata Atlântica.
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 Paul0
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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.
GABRIEL GIOVANI BETTONE, estado civil divorciado, profissão
coordenador de TI, nascido em São Pedro, SP, no dia nove de julho de mil
novecentos e oitenta e seis (09/07/1986), residente e domiciliado na Rua
Heitor Mariotti, 185, Jardim Vila Rica, São Pedro, SP, filho de LUIS
ALBERTO BETTONE e de MARIA HELENA RODRIGUES BETTONE. GABRIELY BISCALCHIM RIBEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em São Pedro, SP, no dia oito de agosto de mil novecentos
e noventa e um (08/08/1991), residente e domiciliada na Rua Heitor
Mariotti, 185, Jardim Vila Rica, São Pedro, SP, filha de SANDRO MARCELO RIBEIRO DA SILVA e de VIVIANE TOLEDO BISCALCHIM.
GUSTAVO HENRIQUE CARDIAL MIRANDA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Piracicaba, SP, no dia oito de novembro
de mil novecentos e noventa e nove (08/11/1999), residente e domiciliado na Rua José Esteves, 331, Jardim São Dimas, São Pedro, SP,
filho de LAZARO VALDIR MIRANDA e de ELIEUZA VIEIRA CARDIAL.
MARCELA BIANCA CORREA GALLO, estado civil solteira, profissão
do lar, nascida em São Pedro, SP, no dia vinte e sete de agosto de
dois mil e um (27/08/2001), residente e domiciliada na Rua José
Esteves, 331, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de MARCELO
ANTONIO GALLO e de VANESSA BIANCA CORREA.
ALDAIR BORGES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão autônomo,
nascido em Piracicaba (3º Subdistrito), SP, no dia vinte e nove de maio
de mil novecentos e noventa e cinco (29/05/1995), residente e domiciliado na Rua Sete, 314, Jardim São Dimas II, São Pedro, SP, filho de JOÃO
BORGES DE ALMEIDA e de MARIA APARECIDA DE MOURA. VANESSA
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
São José da Laje (1º Distrito), AL, no dia onze de abril de mil novecentos
e noventa e nove (11/04/1999), residente e domiciliada na Rua Sete, 314,
Jardim São Dimas II, São Pedro, SP, filha de JOÃO PEREIRA DA SILVA e de
JOSEFA BERNARDINO DA SILVA.
EDERSON SOARES LOPES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral,
nascido em São Pedro, SP, no dia vinte e oito de março de mil
novecentos e noventa e oito (28/03/1998), residente e domiciliado
na Rua José Esteves, 497, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filho
de LUÍS CARLOS ALVES LOPES e de APARECIDA ANTONIA SOARES
LOPES. VICTÓRIA MARA LIGIERI DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em Santo André, SP, no dia treze
de abril de dois mil e dois (13/04/2002), residente e domiciliada na Rua
José Esteves, 497, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de LUCIANO DE ANDRADE SILVA e de ROSANGELA LIGIERI DE ANDRADE.
LUCIANO MATIAS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em Palmares, PE, no dia vinte e dois de fevereiro de
dois mil e um (22/02/2001), residente e domiciliado na Avenida
Maria Concheta Colombi, 144, São Judas, São Pedro, SP, filho de
LUCIANO OLIVEIRA DE LIMA e de REJANE MATIAS REINALDO. NAYANE RODRIGUES MACHADO, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, nascida em São Pedro, SP, no dia dez de maio de
dois mil e dois (10/05/2002), residente e domiciliada na Avenida Maria Concheta Colombi, 144, São Judas, São Pedro, SP, filha de
CARLOS ROBERTO MACHADO e de JURAIR RODRIGUES.
CAIO COUTINHO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão promotor de
marketing, nascido em Piracicaba (1º Subdistrito), SP, no dia vinte e
seis de março de mil novecentos e noventa e oito (26/03/1998), residente
e domiciliado na Avenida João Baptista Siloto, 19, casa 01, Jardim Santa
Mônica, São Pedro, SP, filho de CLAUDIO ANTONIO FERREIRA e de GILMARA COUTINHO. MARIA CLARA CUSTODIO DE LIMA, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em Pederneiras, SP, no dia dezenove de dezembro de dois mil (19/12/2000), residente e domiciliada na Avenida João
Baptista Siloto, 19, casa 01, Jardim Santa Mônica, São Pedro, SP, filha
de JOSÉ ROBERTO ALVES DE LIMA e de ROSANGELA CUSTODIO.
ANTONIO CAVALHEIRO DE MEIRA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em Faxinal, PR, no dia treze de julho de mil
novecentos e setenta e cinco (13/07/1975), residente e domiciliado
na Rua Felisberto Botene, 74, São Dimas, São Pedro, SP, filho de
JONAS CAVALHEIRO DE MEIRA e de ISAIRA CAVALHEIRO DE MEIRA.
ROSANGELA DO ROSÁRIO SANTOS, estado civil divorciada,
profissão do lar, nascida em Adrianópolis, PR, no dia vinte e sete de
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (27/01/1982), residente e
domiciliada na Rua Felisberto Botene, 74, São Dimas, São Pedro,
SP, filha de BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS e de AUGUSTA DO
ROZÁRIO SANTOS.
CLAUDIO DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão
vendedor, nascido em Santo André (1º Subdistrito), SP, no dia
cinco de janeiro de dois mil (05/01/2000), residente e domiciliado
na Rua Antonio Lucilo Caravita Júnior, 27, Jardim Botânico, São
Pedro, SP, filho de CLAUDIO DE JESUS PEREIRA e de SORAYA ALVES DE OLIVEIRA. BRENDA NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente de compras, nascida em São Paulo (29º
Subdistrito - Santo Amaro), SP, no dia primeiro de setembro de mil
novecentos e noventa e nove (01/09/1999), residente e domiciliada na Rua Antonio Lucilo Caravita Júnior, 27, Jardim Botânico,
São Pedro, SP, filha de FRANCISCO GOMES DA SILVA e de ANAIR
ALVES DO NASCIMENTO.
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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Expo Moto São Pedro
vai até domingo, 17
Encontro Nacional de Motociclista de São Pedro começou ontem (15)
e segue até domingo (17), no Centro de Eventos, ao lado do Bordadão
Começou, ontem (15), a partir
das 18h, um dos eventos mais
aguardados pelos moradores e turistas que visitam São Pedro. Em
sua 19ª edição, o Encontro Nacional de Motociclista de São Pedro Expo Moto Show - tem expectativa
de reunir milhares de visitantes até
domingo, 17, no Centro de Eventos
(ao lado do Ginásio Bordadão).
Realizado pela Reda Eventos e com apoio da Prefeitura
de São Pedro e do Moto Clube
Rota 304, além de reunir motociclistas de diversos estados do
país, o evento contará com total
infraestrutura para praça de
alimentação, segurança monitorada, estacionamento, feira com
produtos variados, exposição de
grandes marcas e espaço kids
para diversão da criançada.
De acordo com o diretor da
Reda Eventos, David de Souza,
o evento deste ano irá inaugurar o Centro de Eventos de São
Pedro. "Será o primeiro grande
evento realizado neste espaço.
Além de contar com uma estrutura bastante ampla, temos
ambientes mais adequados,
com asfalto, banheiros novos e
excelentes acomodações", disse
Davi, ao ressaltar outras vantagens do novo local. "Teremos espaços separados para
praça de alimentação, estacionamentos das motos, exposições e também alojamento
para os motociclistas".
Após dois anos sem realizar o evento por conta da pandemia, Souza ressalta que as expectativas são as melhores possíveis. "Tenho a informação de que
muitas pessoas já fizeram reservas nos hotéis e pousadas da
cidade. Os motociclistas estão
ansiosos para pegar estrada
e reencontrar os amigos".

Daniella Oliveira

Com a expectativa de reunir
aproximadamente 18 mil pessoas
nos três dias de evento, a secretária de Turismo da cidade, Clarissa
Quiararia, disse que encontro movimenta bastante a economia da
cidade. "Notamos um público bem
específico, que vem para o evento e
passeia pela cidade e pelo alto da
serra com suas motocicletas. Há
uma grande movimentação na rede
hoteleira, nos postos de combustíveis, nas lojas de conveniência e até
nas redes de supermercados que
abastecem os hotéis e pousadas".
INGRESSOS -Os ingressos serão vendidos somente no
local do evento, na sexta-feira,
a partir das 18h. A pulseira para
os três dias custa R$ 25 mais

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA EXPO MOTO SHOW 2022
Sábado (16)
10h - Abertura dos portões
13h - Zé Ramalho Cover
15h - Banda Metamorfose Ambulante (Tributo a Roberto Seixas)
17h - Old Chery Rockabilly
19h - Banda SOS Mondo
21h - Banda Keep On Rock
23h - Use Your Guns
Domingo (17)
9h- Abertura dos portões
10h - Missa dos Motociclistas com padre Edson
11h - Banda Elas Cantam Cassic Rock
13h - Banda Pop Mind
15h - Luoc Legião Urbana Original Cover
1kg de alimento que será doado
para o Fundo Social da cidade.
Na sexta-feira, o valor é R$ 10
cada. Para sábado e domingo, R$

25 cada. Somente no domingo,
R$ 15 cada pulseira. Mais informações pelo telefone (19) 992124269
ou @expomoto_saopedro

FALECIMENTOS
SR. SEBASTIÃO VIVIANI
Faleceu no dia 07/07 na cidade de Charqueada aos 76 anos
de idade.Era filho dos finados
Sr. Fernando Viviani e da Sra.
Ermelinda Dias. Deixa 02 Irmãos, Cunhados, Sobrinhos e
demais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se dia
08/07 ás 14:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de Charqueada seguindo para
o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERIAS)
SRA. MARCILIA APARECIDA
DOS SANTOS Faleceu no dia
09/07 na cidade de Sumaré aos
73 anos de idade. Era casado
com o Sr .Dionisio do Santos
.Era filha dos finados Sr. Pedro Dias e da Sra . Maria Aparecida Dias. Deixa os filhos.
Abilio dos Santos, Luciana dos
Santos, José Orlando Gonçalves, Leia de Fatima Gonçalves
Deixa netos, bisnetos, demais parente e amigos.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento deu
se dia 10/07 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 inumado em jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line
consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.RAFAEL ORTIZ Faleceu
no dia 10/07 na cidade de Piracicaba aos 86 anos de idade e era casado com a Sra.
Santa Avelar Ortiz. Era filho
dos finados Sr. Cristovam Ortiz e da Sra. Manoela Biudes.
Deixa os filhos: Claudinei Ortiz, Nilza Aparecida Ortiz, Sidnei Aparecido Ortiz, Antonio
Carlos Ortiz e Donizete Ortiz.
Deixa também netos, bisnetos
e demais parentes e amigos.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o
seu sepultamento deu se dia
11/07 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 inumado em jazigo

da família. Está sala possui
serviço de velório on-line consulte os familiares (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
MENINA: MAYSA CAROLINE
PRADO Faleceu no dia 10/07
na cidade de Piracicaba e era
filha de Caroline Cristina Ribeiro do Prado. Deixa irmãos e
demais parentes. O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu se dia 11/07
ás 16:00 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)
SR.EGIDIO ZIDÉRIO BISPO
Faleceu no dia 12/07 na cidade de Charqueada aos 79 anos
de idade. Era casado com Sra
Ednei Camollesi Bispo. Era
Filho dos finados Sr. João Zidério Bispo e da Sra. Izabel
Virginia de Jesus. Deixa os filhos: Edmar Zidério Bispo,

Edna Zidério Bispo, Edvaldo
Zidério Bispo, Etevaldo Zidério
Bispo, Edson Zidério Bispo,
falecido. Deixa demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 13/07 ás
13:30 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
Charqueada e seguindo para
o Cemitério daquela localidade onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERIAS)
SRA.VERA LUCIA FERREIRA
DE CAMARGO Faleceu no dia
13/07 na cidade de Charqueada aos 53 anos de idade Era
casada com o Sr.Paulo João
Ventura da Silva Era filha dos
finados Sr.Benedito Ferreira de
Camargo e da Sra.Orlanda do
Nascimento de Camargo. Deixa os filhos: Maria Vitória e
Pedro Paulo.Deixa irmão, sobrinhos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se dia
14/07 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)
SRA.DEONIRES FRANCISCA DA SILVA PIASSA Faleceu no dia 13/07 na cidade de Charqueada aos 52
anos de idade. Era casada
com o Sr. Edvaldo Aparecido Piassa. Era filha do Sr.
Merido Francisco da Silva e
da finadaSra. Benedita Libaine da Silva. Deixa os filhos:
Jeferson Ricardo Piassa,
Ariane Rafaela Piassa e
Edvaldo Aparecido Piassa
Junior. Deixa demais parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 17/07 ás
16:00 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal
de Charqueada seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

Porque a saúde dos
sãopedrenses é minha prioridade
Vicente Paulo da Silva
A saúde é direito de
todos e dever do Estado.
Assim começa o artigo 196
da constituição federal.
Para aqueles que não sabem, sou, além de deputado, professor de direito
e gosto especialmente dessa passagem de nossa Carta Magna, pois ela traduz um sentimento
de profundo compromisso do Brasil para com o que considero ser,
ao lado do amor e da dignidade,
aquilo de mais precioso que podemos cultivar em nossa curta existência. É importante também ressaltar que, embora saibamos que
devemos continuamente trabalhar
por seu aprimoramento, é inegável
que o SUS, Sistema Único de Saúde, é imprescindível na vida davasta maioria dos brasileiros e brasileiras e foi graças a ele que a tragédia pandêmica do novo Coronavírus não causou estragos ainda
maiores em nosso país.
Diante disso, me orgulho
em dizer que fui o deputado federal que mais destinou emendas parlamentares para a saúde
da cidade de Piracicaba, através da
intermediação da estimada deputada estadual Professora Bebel e do
meu querido amigo, líder comunitário e conselheiro do mandato,
Vicente Duarte, o Zoinho. Sobretudo porque todas essas emendas,
que totalizam mais de R$ 1,2 milhão, foram destinadas integralmente à uma pasta tão importante quanto é a saúde,tanto
para a compra de equipamentos hospitalares, quanto para a
saúde especializada, principalmente por se tratar de um perí-

Estou ao lado do
nosso povo em
defesa do SUS e
São pedro pode
sempre contar
comigo
versalidade do acesso a saúde e
do compromisso com a ampliação e aperfeiçoamento do maior
sistema de saúde pública gratuito do planeta. Do outro lado,
temos um projeto de sucateamento do que é público e priorização
dos programas privados de toda
natureza, os caríssimos e problemáticos planos de saúde. Ficará nas
mãos do eleitor decidir pelo seu
destino. Eu estou ao lado da saúde
gratuita e universal.Sou pré-candidato a deputado federal ao lado
de Lula (pré-candidato a presidente), Haddad (pré-candidato a governador) e da Professora Bebel
(pré-candidata a deputada estadual) na defesa de um país inclusivo,
soberano e próspero. Estou ao lado
do nosso povo em defesa do SUS e
pode ter certeza que Piracicaba
pode sempre contar comigo no
fortalecimento do acesso àsaúde pública em toda a região.

FALECIMENTOS
SRA. BENEDICTA MARIA DE
ALMEIDA POLLI faleceu dia
07/07/2022, na cidade de Charqueada, contava 81 anos, filha
dos finados Sr. Alfredo Ferraz
de Almeida e da Sra. Anna Rita
Ferraz, era viúva do Sr. Gentil
Polli; deixa os filhos: Adriana
Aparecida Polli; Sonia Maria Polli
Zanzin; Luiz Carlos Polli; Arnaldo
Caetano Polli; Marineusa Polli;
Gentil da Conceição Polli e
Claudio Aparecido Polli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sepultamento dia 08/
07/2022 às 15h30 do Velório Municipal de Charqueada, para o
Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro.(Abil Grupo
Unidas Funerais)
SR. JOSE DE ORLANDO
GAIZ faleceu dia 08/07/2022,
na cidade de Piracicaba, contava 72 anos, filho dos finados
Sr. Adolfo Gaiz e da Sra. Conceição Garcia; deixa os filhos:
Valquiria Conceição Gaiz Bissi, casada com o Sr. Flavio Cesar Bissi; Vanusa Gaiz, casada com o Sr. Antonio Martins
Souza Filho; Jesuel Gaiz, casado com a Sra. Denieli Alexandrane e Veronica Gaiz, casada com o Sr. Rafael Cruzato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sepultamento dia 09/07/2022 às
13h00 do Velório Municipal de
Charqueada, para o Cemitério
Municipal de Charqueada.
(Abil Grupo Unidas Funerais)
MENINO: KAUAN ALMEIDA
DE SOUZA faleceu dia 10/07/
2022, na cidade de Piracicaba, filho do Sr. Anderson Felipe de Almeida Rodrigues e da
Sra. Ivania de Souza Silva.
Deixa avós, demais familiares.
Sepultamento dia às 11/07/
2022 às 10h00, do Velório

98166-5783

odo tão delicado.
Isso reforça meu
compromisso com a
saúde dos piracicabanos e piracicabanas.
Neste ano tão
importante e decisivo
na vida dos brasileiros e brasileiras, dois
projetos antagônicos
serão postos à prova. Apenas
um deles está ao lado da uni-

do Cemitério Municipal de
Charqueada , para referida
necrópole. (Abil Grupo Unidas Funerais)
SRA. ELVIRA BAILARIN faleceu dia 11/07/2022, na cidade
de Piracicaba, contava 74
anos, filha dos finados Sr.
Egydio Bailarin e da Sra. Maria Volpin Bailarin. Deixa demais familiares e amigos. Sepultamento dia 11/07/2022 às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada ,
para referida necrópole. (Abil
Grupo Unidas Funerais)
SRA. MARIZA APARECIDA
RODRIGUES DA SILVA faleceu dia 11/07/2022, na cidade
de Piracicaba, contava 49
anos, filha do Sr. Benedito Nivaldo de Jesus Rodrigues, já
falecido e da Sra. Ana Nizia
Borges Rodrigues, era casada
com o Sr. Jose Rodrigues da
Silva Sobrinho; deixa os filhos:
Amanda e Murilo. Deixa o neto
Miguel, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 12/
07/2022 às 16h30 do Velório
Municipal de Charqueada, para
referida necrópole. (Abil Grupo
Unidas Funerais)
SRA. MARIA FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO DA SILVA - faleceu di12/07/2022, na cidade
de Charquada, contava 75
anos, filha da Sra. Zefira Maria
da Conceição, já falecida, era
viúva do Sr. Cicero Francisco
da Silva, deixa os filho: José;
Eronildo; Iranildo, Veronildo;
Marcelo e Maria. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Sepultamento dia 13/
07/2022 às 10h00 do Velório Municipal de Charqueada, para referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais)

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 16 de julho de 2022

A8

PLANO

DA

EDUCAÇÃO

P ASSARELA

Ex-presidente do TJ destaca
atuação da Professora Bebel
"É urgente que a sociedade cobre do governo para que cumpra o PEE", defende a parlamentar
O amplo e histórico trabalho e luta da Professora Bebel
na defesa da educação pública de
qualidade no Estado de São Paulo
é destacado pelo ex-presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo,
José Renato Nalini, que foi secretário estadual da Educação do Estado de São Paulo entre 2016 e
2018. Em declaração dada em vídeo, Nalini diz que na condição
de ex-secretário da Educação,
"testemunho que a Bebel foi impar na defesa do Plano Estadual da Educação (PEE). Não teríamos esse projeto de emancipação da escola pública, de aprimoramento da escola pública se
não fosse a luta da Professora
Bebel", declarou.
O Plano Estadual da Educação estabeleceu 21 metas e 256 estratégias. Dentre elas, estão garantir o acesso universal à educação,
uma efetiva melhora na alfabetização e letramento dos alunos, a valorização salarial e curricular dos
professores, uma gestão democrá-

tica nas decisões da Secretaria de
Estado da Educação e o aumento
dos investimentos.
Para a deputada Professora
Bebel (PT), a evolução do ensino
passa pela aplicação do Plano Estadual de Educação. "É urgente que
a sociedade cobre do governo para
que cumpra o PEE, uma política de
Estado imprescindível para a educação de São Paulo", disse. "Como
ex-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, pautei o PEE como prioridade e buscamos realizar um trabalho de articulação com o Fórum Estadual, a Secretaria da Educação, o Conselho Estadual de Educação e outras instituições,
visando analisar a aplicação do plano e colocá-lo em linha de execução. Esse trabalho ainda prossegue", completa a parlamentar.
Nalini destaca que o Plano Estadual da Educação tem como objetivo projetar uma educação que
consiga erradicar o analfabetismo,
a exclusão e fazer com que todas as
crianças estejam na escola.

Divulgação

Mandato da
deputada Bebel
leva iluminação
em Santa Teresinha
Cobrança feita pelo mandato
popular da deputada estadual Professora Bebel (PT) junto à Prefeitura de Piracicaba garantiu a iluminação de passarela no final da avenida Adelmo Cavagionni, sentido
Vila Rezende-Bongue, próximo ao
Supermercado Pague Menos (Loja
1) e ao Parque Quilombo do Corumbataí, no bairro Santa Teresinha.
O pedido da melhoria foi feito pela
assessoria do mandato, através do
56 (Protocolo 90256/2022), além de
encaminhamento de e-mail à Secretaria Municipal de Governo, explicando a necessidade da colocação de iluminação.
A alegação para o pedido de
iluminação foi em função de que o
local dá acesso ao um ponto de

ônibus, mas que devido à falta de
iluminação, muitos moradores davam a volta para poder passar em
segurança, uma vez que já teria
ocorrido tentativas de assalto
no local. "Fico imensamente feliz com o pedido feito pelo nosso mandato popular ter sido
acatado, uma vez que beneficia
a população que passa por aquele local, tendo inclusive maior
sensação de segurança", diz a
deputada Bebel, feliz com a notícia
de que a população está satisfeita
com a colocação de iluminação há
tempo esperada, uma vez que inclusive garante que os moradores
daquela região da cidade possam
praticar seus exercícios físicos e
caminhadas no local.
Divulgação

Bebel com o ex-secretário estadual da Educação, José Renato Nalini

P RESSÃO

Apeoesp faz governo recuar e garante
atividade extra classe fora da escola
A pressão exercida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo) levou a Secretaria
Estadual da Educação a recuar e
deixar de obrigar que os professores que foram compulsoriamente
levados a aderirem à nova carreira
do magistério paulista sejam obrigados ao cumprimento das Atividades Pedagógicas Diversificadas
(atual ATPL) na unidade escolar.
A resolução 55/2022, publicada
pela Secretaria Estadual da Educação, foi destacada pela deputada
estadual Professora Bebel (PT), em
suas redes sociais, inclusive orientando os professores a não aderirem à nova carreira do magistério.
A deputada Professora Bebel,
inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lutou
contra a aprovação do projeto de
lei complementar 3/2022, no primeiro semestre deste ano, que foi
aprovado por apenas um voto além
do mínimo necessário. Esse PLC
tornou-se a lei complementar 1374/
2022, a qual institui o pagamento
por subsídio e altera diversos aspectos da jornada de trabalho e da
carreira do Magistério. Bebel aposta em um novo governo para o Estado de São Paulo para rever esta
situação, que acaba com a carreira
do magistério estadual.
Diante disso, a Apeoesp, de
acordo com o seu presidente em
exercício, Fábio de Moraes, continua orienta os professores a não
aderirem ao subsídio, "porque ele
traz prejuízos salariais, perdas de
direitos e, entre outros efeitos, obriga o cumprimento integral da jornada de trabalho e carga horária
na unidade escolar".

A colocação de sistema de iluminação na passarela
garante maior sensação de segurança à população

Na Assembleia Legislativa, a deputada Professora Bebel se colocou contrária à nova carreira

A Apeoesp inclusive orientou os professores da categoria
O que foram enquadrados compulsoriamente na nova lei - contrariando o que diz a própria lei,
que determinava esse enquadramento em novo contrato - e
que não concordam com esse
enquadramento, a procurarem
o departamento jurídico nas
subsedes para as providências
cabíveis. Diante disso, a Secretaria Estadual da Educação, ao
publicar a Resolução 55/2022,
recuou parcialmente desta medida, uma vez que a Resolução
58/2022, publicada no DOE em

9/7/2022, determina que excepcionalmente no ano de 2022, os
docentes aderentes ao plano de
carreira previsto na Lei Complementar nº 1.374, de 30 de
março de 2022, e os docentes
contratados pela Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho
de 2009, poderão solicitar, mediante requerimento a ser disponibilizado na Secretaria Escolar Digital- SED, a realização
de atividades pedagógicas complementares como forma de cumprimento da carga horária referente
às APD, ou seja, fora da unidade
escolar, o que desobriga os docen-

tes enquadrados na lei complementar 1374/2022 de utilizarem o período de férias para a realização
das atividades propostas.
Fábio de Moraes esclarece ainda que a data limite para fins de
integralização da carga horária relativa às APD foi prorrogada pela
Resolução SEDUC 58/2022 para 31
de agosto de 2022. "Continuamos
mobilizados pela revogação da LC
1374/2022, mantendo a orientação
para que nenhum professor ou professora faça a adesão ao subsídio,
porque, unidos, podemos recuperar e aperfeiçoar a nossa carreira
no próximo governo", completa.
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Solenidade reúne moradores e autoridades políticas
Na tarde desta quinta-feira (14),
moradores de São Pedro e autoridades políticas de várias cidades da região participaram da
solenidade de inauguração das

unidades do Poupatempo e do
Meu Pet. O prefeito Thiago Silva recebeu os secretários estaduais da Casa Civil, Cauê Macris e da Saúde, Jean Gorin-

chteyn, que representaram o
governador Rodrigo Garcia. No
evento, a emoção tomou conta
da família de Vanessa Targher,
que teve o nome homenageado

Prefeito Thiago Silva com secretários estaduais da Casa Civil, Cauê Macris e da Saúde, Jean Gorinchteyn

Marcos Soares, Du Sorocaba, Claudinei Arruda, Anselmo e Dudu

Turquinho, Adriana Mariano e Robinho Pedrosa

Thiago Silva, Josias Zani e Jonas Lanjoni

no Centro de Zoonose. Além dos
prefeitos de Santa Maria da Serra, Josias Zani Neto, de Águas
de São Pedro, João Victor Barboza, d e S a n t a G e r t r u d e s ,

Lázaro da Silva e o vice-prefeito de Charqueada, Jonas
Lanjoni Del Pino Júnior, o
vereadores de São Pedro, Du
Sorocaba, Dudu, Toninho da

Sorveteria, Branco, Índio, Cleuza Barros, Adriano Vitor Elias
Candeias e Luciano Mazzonetto também marcaram presença. Fotos: Daniella Oliveira

Família da homenageada Vanessa Targher

Equipe do Centro de Zoonose Vanessa Targher

Voluntários do Vira Latas Futebol Clube

Vereador Arthur Barreira e família

Rose Marchese, Ane Momesso e Miriam Nogueira

Thiago Silva, Alexandre Dutra e Thiago Guimarães
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D ENIS ANDIA

Ex-prefeito de Santa Barbara destaca ‘fila zero’ nas creches
A qualidade da Educação
de Santa Bárbara d’Oeste disparou nos últimos anos. Desde
2013 e ao longo dos dois mandatos
do ex-prefeito Denis Andia, o amplo investimento no sistema
municipal de ensino colocou a
cidade na vanguarda em uma
área prioritária para a população e elevou todos os índices de
qualificação, tornando-se referência regional e recebendo diversos prêmios estaduais, nacionais e internacionais.
Quando assumiu a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste,
Denis Andia colocou em mente a superação de dois desafios: zerar a fila histórica por
vagas de creche e proporcionar
aos alunos uma educação de
qualidade. E os tabus foram
quebrados.
Santa Bárbara d’Oeste é
hoje um dos poucos municípios com 200 mil habitantes a
ter plena disponibilidade de
vagas de creche. Em seus oito
anos de mandato, Denis Andia construiu 60% das creches
hoje existentes na cidade.

Além disso, criou uma parceria inovadora com a iniciativa privada, comprando vagas
em creches particulares. Pelo
conjunto desse trabalho, Santa Bárbara d’Oeste recebeu o
primeiro lugar do “Prêmio Cases Inovadores”, em 2021, entre todos os 645 municípios
do Estado de São Paulo.
Parcerias com Unicamp,
USP, UFSCar, Unesp e Sebrae
proporcionaram a capacitação
de profissionais de educação
para a qualificação do conteúdo em sala de aula para matemática financeira, matemática
pura, empreendedorismo, meio
ambiente, português e inglês.
Com isso, a qualidade do ensino disparou e a rede municipal
de ensino de Santa Bárbara
d’Oeste apresenta um dos melhores índices do IDEB (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica) do Brasil.
Na região, Santa Bárbara d’Oeste foi a primeira a
firmar parceria com a gigante Google, conectando novos
equipamentos e ferramentas

à rotina de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Em 2020, a cidade recebeu
o certificado “Educação que Faz
a Diferença”, ficando entre os
primeiros municípios do Brasil
que apresentaram avanços consistentes na aprendizagem dos
alunos. “O caminho para a
transformação da sociedade é a
Educação. Os melhores países
do mundo chegaram a este patamar porque, durante anos, investiram maciçamente em Educação. Desde 2013, Santa Bárbara d’Oeste faz a sua parte e
desempenha o seu papel transformador. Com organização,
planejamento e muito trabalho
mostramos que é possível fazer
ainda mais e passamos a ser
uma boa referência de evolução e qualidade. Fizemos em
Santa Bárbara e podemos levar
este trabalho para outros municípios da região e do Brasil”,
comentou o ex-prefeito Denis
Andia e atual pré-candidato a
deputado federal.

Esta publicação custou R$ 292,05 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 327,45 aos cofres públicos

Em oito anos de mandato, Andia construiu 60% das creches hoje existentes em Santa Bárbara d’Oeste

Esta publicação custou R$ 292,05 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 327,45 aos cofres públicos
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MEIO AMBIENTE

Professor da Esalq coordena
estudo sobre arborização, aqui
Alunos da graduação percorrem as ruas da cidade e anotam o tamanho das
árvores, suas espécies e outras características, como uma poda drástica
Duas ideias que se complementam. Assim pode ser definida a ação
que acontece em São Pedro e vai
resultar no primeiro inventário de
arborização do município. De um
lado, a intenção da Coordenadoria
de Meio Ambiente de fazer um levantamento consistente sobre as
árvores e de outro o professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho,
do Departamento de Ciências Florestais da Esalq (Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz),
com a intenção de proporcionar uma experiência prática aos
alunos após dois anos de aulas
on line por conta da pandemia.
Da conversa entre as partes
nasceu a ação prática: um levantamento feito por duas turmas - uma
de graduação e outra de pós graduação - sobre as árvores de São
Pedro. "Alunos da Disciplina de
Silvicultura urbana estão fazendo
inventário por amostragem de
aproximadamente 60 quadras espalhadas pela cidade" explica o professor. O mapeamento foi feito com
base em geoprocessamento.
Os alunos da graduação percorrem as ruas da cidade e anotam o tamanho das árvores, suas
espécies e outras características,
como uma poda drástica, por exemplo, que é considerada um crime
ambiental. Verificam também locais
que têm poucas ou nenhuma árvore plantada e indicam possíveis locais de plantio.
Já os alunos da pós-graduação foram até as escolas para
conversar com os alunos sobre
a percepção que eles têm sobre a
arborização. Os alunos responderam um questionário (disponível em https://docs.google.com/
forms/d/17AcxJAqV8qoLQB4bLc9MC0dJLMOrfoWmxPI0e7NPk/edit )
Os resultados das pesquisas
vão embasar um documento que
será apresentado no final do projeto como proposta de um Plano de
Arborização Urbana, documento que após aprovado tem força
de lei e que define diretrizes para
o planejamento e a gestão da arborização no município.
"O objetivo final é entregar
para a cidade de São Pedro um bom
diagnóstico, que vai poder orien-

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Aluno de pós-graduação da Esalq fala com estudantes da Etec: ação será tema de reportagem da TV USP

tar um planejamento para ampliar
esta questão microclimática, proporcionando para a cidade a instalação de mais árvores, com mais
sombra", destaca o professor.
O coordenador de Meio Ambiente Rogério Bosqueiro destacou
a importância do levantamento.
"Vai permitir identificar uma situação real do nosso município, feita
com a estrutura da universidade,
e oferecer dados relevantes para
fazer um planejamento de ações
nesta área fundamental".
DESTAQUE - O trabalho realizado pelo professor e seus alunos foi tema de uma reportagem
produzida pela TV USP. A Divisão
de Comunicação da universidade
esteve em São Pedro para acompanhar a coleta de dados. "A pesquisa será tema de uma reportagem
no telejornal da TV USP que vai ao
ar em agosto e também distribuída
na ATEI (Associação de Televisão
Educativa Iberoamericana)", conta Fabiano Pereira, produtor da
equipe de comunicação.
IMPRESSÕES - Aluno de
pós-graduação de Recursos Florestais, Guilherme Landim explica que
com os dados levantados com os
estudantes será possível identificar

Coordenador de Meio Ambiente Rogério Bosqueiro destacou
a importância do levantamento

a percepção que os alunos têm sobre
arborização. "O objetivo é identificar a visão deles sobre arborização,
a relação com as árvores". Para as
estudantes do 3º ano do ensino médio
da Escola Vicente Luiz Grosso, Anita
Oliveira e Natalia Souza, que responderam ao questionário, a pesquisa
provoca reflexões sobre o tema.
Marco Camargo, também estudante do Vicente, achou o tema interessante. "Com alguém de fora falando sobre a arborização da cidade, prestamos mais atenção e para-

mos para refletir. Uma semente
foi plantada", disse. Maria Clara
Cruz, Camila Oliveira e Aline Oliveira, alunas do curso de Engenharia Florestal fizeram levantamentos das árvores no bairro Jardim Botânico. "Ter atividade prática garante muito mais aprendizado e vivência mais profissional",
disse Maria Clara sobre a pesquisa. As alunas observaram também a falta de árvores em alguns
locais. A espécie mais comum no
local pesquisado por elas foi a oiti.

Porque os vaga-lumes
estão sumindo?
Você já notou que, quando criança, encontrar vaga-lumes por aí era
muitomaisfrequentequehojeemdia?
Pois esses tempos atrás estava
conversando exatamente sobre
isso com uma amiga: lembramos
com saudade o quanto era divertido ficar admirando aqueles
pontinhos luminosos no escuro,
parecia que algo mágico estava
acontecendo por lá. E que infelizmente hoje, vivendo em cidade
grande, a gente mal os vê.
Pois bem, com essa inquietação na cabeça fui atrás para
saber o que estava acontecendo e li uma notícia que me deixou extremamente triste: os
vaga-lumes estão sumindo e
possivelmente nós, seres humanos, somos o problema.
Segundo pesquisadores, há três
motivos principais que aumentam o
risco de extinção desses serzinhos. O
primeiro é a perda de habitat: assim
como outros animais, algumas espéciesdevaga-lumesdependemdecondições especificas para completar seu
ciclo de vida. O Pteroptyxtener, por
exemplo, é uma espécie de vaga-lume
encontrada na Malásia que está sob
sério risco de extinção porque é adaptada ao manguezal do país. Nas últimas décadas, os mangues malasianos vêm sendo substituídos por plantações de óleo de palma.
O segundo motivo é o que mais
me surpreendeu: a poluição luminosa. Pois é, assim como pesquisas já
comprovaram que a presença excessiva de luminosidade na vida humana está afetando o ciclo de sono de
aves e mamíferos, sinais indicam que
toda essa quantidade de luz, principalmente durante a noite, está criando uma 'poluição luminosa' que afeta
os vaga-lumes. O que acontece é que
para atrair o vaga-lume macho, a fêmea usa sua luz natural - mas apenas quando a luz ambiente é menos influente do que a iluminação produzida pela lua cheia. Mas
por conta do excesso de luz artificial, a fêmea dificilmente encontra condições consideradas ideias para procriar e dar sequência
ao futuro da espécie.

Outra ameaça, e esta é um
tanto obvia, é o aumento do uso
de inseticidas. A maioria dos
vaga-lumes passa por estágios
larvais, em que ficam enterrados
ou debaixo da água por até dois
anos enquanto se desenvolvem.
E é nesse período que os insetos estão mais vulneráveis aos
inseticidas usados para matar
pragas, mas que acabam afetando insetos benéficos como é o
caso dos vaga-lumes. Aliás, vocês
sabiam que os vaga-lumes são
espécies de besouro? Sóquepossuem essa enzima que os conferem a
capacidade de emitir luz fria (um fenômenoconhecidocomobioluminescência). Os povos astecas acreditavam que a luz deles era símbolo de um instante de perspicácia e de conhecimento no ambiente, uma ação combativa
onde antes havia a escuridão.
Bom, apesar da história desse
serzinho estar repleta de simbologias, eles são também indicadores de
saúde do meio ambiente. E sim, existem algumas coisas que nós podemos fazer para evitar sua extinção,
como evitar o uso de pesticidas químicos; não eliminar vermes, caramujos e lesmas - desse modo, as larvas
dos vaga-lumes podem se alimentar; desligar as luzes sempre que
possível; e providenciar grama,
folhagens e arbustos, que são
bons ambientes para vaga-lumes.
Pode parecer uma luta improvável, mas salvar os vaga-lumes realmente importa - mesmo
que indiretamente. Ele é um ser
que traz luz para nossas vidas e é
também um lembrete para você
de que sempre há uma luz no fim
do túnel. E ah, se você possui
alguma foto ou lembrança desses bichinhos, não esquece de
compartilhar com a gente por
meio do nosso instagram:
@meioambientesãopedro. Vamos repostar tudo por lá!
Mariana Siciliano é da Divisão de Educação Ambiental da Coordenadoria
de Meio Ambiente

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
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Feira Amigos da Santa Cruz
reúne artesãos todos os sábados
A feira de artesanato acontece todos os sábados, das 8h às 15, na Praça Santa Cruz

Daniella Oliveira

Gilberto Nistico, Cap.Pansonato e Dra Maria Cristina

A CORRENTE DO BEM em nome de Dra Cristina e Gilberto Nistico agradece ao Capitão PM Eduardo Watanabe Pansonato comandante da terceira companhia de
Polícia Militar do Interior pela ajuda na Campanha de arrecadações de agasalhos, roupas,entre outros.Deus
abençoe grandemente sua vida e de todos que colaboraram para que esta campanha fosse um sucesso.

É na praça Santa Cruz, em
São Pedro, que 35 artesãos se
reúnem todos os sábados para
promover a Feira de Artesanato Amigos da Santa Cruz. Com
diversas opções de presentes e
preços acessíveis, moradores e
turistas que passam pelo local
se encantam com a qualidade e
diversidade de produtos 100%
artesanal. No total, são 24 barracas espalhadas no centro da
praça, das 8h às 15h.
De acordo com o artesão e
ceramista Washington Maniero, a ideia de organizar a feira
surgiu de um grupo de WhatsApp que reunia artesãos de São
Pedro, Águas de São Pedro e
outras cidades. "Buscamos um
local apropriado, conseguimos
autorização e iniciamos em
maio. Ainda estamos nos orga-

nizando com as divulgações e
redes sociais. Nossa única exigência é que os produtos oferecidos sejam realmente artesanais", explicou.
Através da arte sustentável,
com caixa de ovo, lata, galhos,
sobras de linhas, papel e a também a técnica de pirografia, a
artesã Cristina Alfa desenvolve
seu trabalho. "Tem sido muito
importante para gente essa feira. Já ouço vários elogios sobre
as peças que produzo", disse
Cristina, que oferece várias opções de presentes, como placas
decorativas. Seus produtos variam de R$ 4 a R$ 72.
Apaixonado pela arte com
madeira, Jonas Bittencour, de
68 anos, além de receber várias
encomendas, já atrai sua clientela na feira. "Sempre trabalhei

com madeira. Antes ficava na
rua e no trevo do Alpes, agora
faço parte do grupo aqui da praça". Casinhas para passarinhos,
comedouros, tábua de carne,
placas entalhadas, banquinhos
e até casinha de abelha Jataí estão
entre as peças mais vendidas. "Tenho peças que variam de 30 a 150
reais", ressaltou.
Artesã há 35 anos, Patrícia
Karst, que é de Piracicaba, também faz parte dos Amigos da
Santa Cruz. Com material sem
origem animal, ela produz bonecas de pano com muita representatividade. "Tenho bonecas
com deficiência física, numa
cadeira de rodas, boneca com
vestido das cores da bandeira
LGBT, e de personagens marcantes, como Frida Kahlo". Ela
também falou da importância

da feira. "Pessoal bacana, com
uma energia muito marcante e
que acolhe a todos". Com pagamento em cartão de crédito,
cartão de débito, Pix ou dinheiro,
na feira os clientes encontram peça
variadas de bijuterias, brinquedos
pedagógicos, tapetes, jogo americano, gorros, cachecol, lenços, bolsas, roupas, peças em madeira, pratos
decorados, mandalas, caixas de presente, porta joia, pano de prato, peças
em cerâmica, produtos religiosos,
placas decorativas e uma grande
variedade de presentes com preços bastante acessíveis.
SERVIÇO: A Feira de Artesanato Amigos da Santa Cruz
acontece todos os sábados, das
8h às 15h, na Praça Santa Cruz,
em São Pedro. Mais informações pelos telefones: (11) 976060686, (11) 974662-4767.
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Festival de Inverno do Alto da Serra começa no dia 22
Evento gastronômico da estância turística será realizado nos últimos dois finais de julho com a participação de 11 empreendimentos
São Pedro realiza pela primeira vez o Festival de Inverno do Alto
da Serra. A atração ocorre nos dias
22, 23, 24 e 29, 30 e 31 de julho com
a participação de 11 empreendimentos que criaram pratos especialmente para a ocasião. O objetivo é
evidenciar o que há de melhor na
cozinha da Serra do Itaqueri, uma
das mais belas regiões do Estado
de São Paulo com suas cuestas basálticas de até 1.000 m de altitude.
Para incentivar os turistas a
passarem por todos os empreendimentos e experimentarem os 11
pratos do festival, foi criado um
passaporte impresso com a foto e a
descrição de cada uma das delícias. No verso do passaporte, para
facilitar o acesso, está estampado o
mapa da serra com a localização
de todos os espaços participantes.
"Quem chega a São Pedro, ao
subir a serra, facilmente identifica
os empreendimentos participantes

porque estão todos expondo a logomarca do festival. É só entrar,
pedir o prato e o passaporte impresso para já carimbar", comenta a secretária de Turismo de São Pedro,
Clarissa Quiararia.
As 50 primeiras pessoas que
apresentarem o passaporte com as
imagens dos 11 pratos carimbadas
ganharão uma caneca da organização do evento. Entre os pratos
principais, indicados para café, almoço ou jantar e que aquecem no
friozinho do inverno do alto da serra, estão polenta com ragu de carne acompanhada de couve crocante e queijo meia cura, arroz
cremoso de calabresa, canjiquinha de milho com costelinha de
porco e sopa francesa de cebola
com fatia de baguette e queijo
gruyère. Há opções vegetarianas: creme de mandioquinha
com ragu de cogumelos e arroz
cremoso de cogumelos.

Para petiscar, bolinho de feijoada recheado com couve, pastel
de milho caipira, porção de empanadas nos sabores carne e queijo e
batata rostie recheada com requeijão de corte da casa e cubos de bacon. Para um café da manhã ou
mesmo um lanche da tarde, o festival oferece rabanada com calda
de chocolate e doce de leite e um
trio mineiro delicioso para duas
pessoas servido numa cesta: bolo
de milho, goiabada cremosa com
cachaça, grissini e drips de café. Os
preços dos pratos variam entre R$
20 e R$ 30. Não faltam opções para
comer muito bem por dois finais
de semana seguidos.
MÚSICA - Para acompanhar as atrações gastronômicas
foram preparadas várias apresentações musicais. Nos dias 24
e 31 de julho, domingos, uma
jazz band fará apresentações
nos 11 estabelecimentos partici-

pantes do Festival de Inverno
do Alto da Serra de São Pedro.
Já nos dias 23 e 30, sábados, a
programação será no Parque
Marcelo Golinelli, localizado na
encosta da serra e que dispõe
de diversos decks para contemplação da paisagem, quiosques
e trilhas para caminhada. No
local, conta Clarissa, bandas de
jazz e MPB farão apresentações
e haverá sunset para aproveitar o que há de melhor em São
Pedro: contemplação da serra.
CONSULTORIA - Além
de oferecer um atrativo a mais
aos turistas, ao realizar o Festival de Inverno do Alto da Serra, São Pedro também trabalha
para a evolução da gastronomia
local. Como esta é a primeira
edição do evento, a Secretaria
de Turismo contratou uma consultoria de gastronomia para
auxiliar o poder público na or-

ganização e os empreendimentos, na criação dos pratos e na
orientação de vários aspectos
importantes para o setor de alimentação. As chefs da consultoria, que são professoras de
gastronomia, visitaram todos os
estabelecimentos interessados
em participar do evento para
conhecer estrutura, cardápio,
característica de cada espaço e
os responsáveis pela cozinha.
Após vários testes, as chefs
e os empresários criaram novas
receitas respeitando as características de cada um dos empreendimentos. Então, retornaram in loco para capacitar os
responsáveis pela cozinha de
todos os espaços a executarem os pratos conforme a criação original, incluindo a forma de servi-los. "Para o turista que vem aproveitar o
friozinho e a tranquilidade

da Serra do Itaqueri, oferecemos novos pratos, todos
muito bem elaborados e deliciosos. Para o nosso setor de
gastronomia, o Festival de
Inverno do Alto da Serra é
oportunidade de capacitação
e uma injeção de ânimo para
sempre inovar", completa a
secretária de Turismo.
"Além de proporcionar melhorias para os empreendimentos, o
trabalho auxiliou na melhor formatação de fichas técnicas, controle
de custos, higiene e segurança alimentar. Os pratos desenhados especialmente para o evento seguiram ainda o resultado de uma pesquisa feita com turistas e moradores sobre expectativas gastronômicas na Estância: veganismo e vegetarianismo foram segmentos abordados em vários momentos de preparação", complementa a chef Ludmilla Fonseca.

Estabelecimentos participantes
Estação da Cachaça - Rabanada de inverno (Rabanada de pão da casa, acompanhado
de açúcar e canela, calda de chocolate e porção de doce de leite).
Sítio Coloninha I - Polenta caipira (Polenta de fubá Coloninha com ragu de carne,
couve crocante e queijo meia cura) Opção vegetariana: (Polenta de fubá Coloninha,
couve crocante e queijo meia cura).
Restaurante Santo Antônio - Creme de mandioquinha com cogumelos (Creme de
mandioquinha com ragu de cogumelos shitake acompanhados de pão da casa).
Jardim da Serra Hotel - Sopa Francesa de Cebola (Tradicional sopa francesa de
cebola, com fatia de baguette e queijo gruyère).
Hangar - Arroz Cremoso & variações (Arroz cremoso de calabresa). Versão vegetariana (Arroz cremoso de cogumelos).
Bar da Rampa - Pastel de milho caipira (Porção de pastel de massa de farinha de
milho, recheio de carne e molho vinagrete).
Pizzaria Alto da Serra - Empanada da Serra (Porção de 3 empanadas nos sabores
carne e queijo).
Rancho da Tirolesa - Canjiquinha com costelinha de porco (Canjiquinha de milho,
com costelinha de porco).
Pousada Recanto das Seriemas - Rostie Caipira (Batata rostie recheada com requeijão de corte da casa e cubos de bacon).
Galpão da Serra
- Bolinho de feijoada (Porção de bolinho de feijoada recheado
com couve).
Pousada Sonho do Campo - Trio mineiro (Cesta de café para 2 pessoas com bolo
de milho, goiabada cremosa com cachaça, grissini e drips de café).
Serviço
Mais informações sobre São Pedro em saopedro.com.br e @setursaopedro
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Contas de Nelinho na presidência
na Câmara de Águas são aprovadas

SBFC é campeão do
campeonato amador
de Charqueada

O julgamento aconteceu no último dia 21 de junho e as contas foram
julgadas favoráveis pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes
O Tribunal de Contas de São
Paulo julgou favorável às contas
do vereador Nelinho Noronha
(PT), da cidade de Águas de São
Pedro, na presidência da Câmara
Municipal da cidade, relativa ao
ano de 2018. O julgamento aconteceu no último dia 21 de junho e as
contas foram julgadas favoráveis
pelo voto da conselheira Cristiana
de Castro Moraes, relatora, e dos
conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Robson Marinho.
Nelinho ressalta que certamente a
aprovação das contas é reflexo do
seu trabalho ardiloso à frente da
presidência da Câmara Municipal
de Águas de São Pedro, onde trabalhou para que o legislativo funcionasse bem e com redução de
custos. "À frente da presidência da
Câmara zelamos pelo dinheiro público e seguimos fielmente a Lei
Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa, o que
foi confirmado nesse julgamento do Tribunal de Contas, mostrando toda seriedade com que
sempre trabalhamos na vida pública", diz o vereador.

Divulgação

O SBPC faturou o título de
campeão do Campeonato Amador
de Futebol de Charqueada 2022.
Na final realizada domingo, a
equipe venceu o São Francisco
FC pelo placar de 2x0. Já na disputa pela terceira colocação,
melhor para o Alvorada FC que
bateu o Nova União FC por 4x0.
O torneio foi organizado
pela Divisão de Esportes, através da Prefeitura Municipal de
Charqueada. O artilheiro foi
Felipe Procópio, do SBFC, com
16 gols. Já a defesa menos va-

zada foi do Jardim Elite. No intervalo das finais houve desafio para torcedores e entrega de
brindes. A última rodada também foi transmitida pelo Portal
Nova 15, parceiro do evento. O
prefeito de Charqueada, Rodrigo Arruda (DEM), agradeceu a
participação de todos.
"Um evento esportivo em que
prevaleceu o respeito acima de tudo.
Parabéns a todos que organizaram e também aos atletas da
nossa cidade. Que venham mais
e mais torneios como este."

C HARQUEADA
O vereador Nelinho Noronha diz que a aprovação das contas é reflexo do seu trabalho ardiloso

P LANTIO

Vice-prefeito participa
de inaugurações
em São Pedro

Divulgação

Após pavimentação, rua de Águas ganha mudas nativas
Após ser totalmente pavimentada, a rua J, no bairro Jardim Iporanga, está pronta para
ser ambientalmente recuperada.
Nesta semana, a Secretaria de
Serviços Urbanos e Meio Ambiente deu início ao plantio de
mudas nativas no local.
Ao todo, serão 114 mudas
plantadas pelos homens da Pasta nos arredores da rua. O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) disse que a ação é necessária após a conclusão, etapa a etapa, da pavimentação.
"Não basta que levemos
apenas o asfalto, é preciso se preocupar também com o meio
ambiente e promover melhorias estéticas na área urbana. É uma preocupação da administração e que
vem sendo bem executada pela secretaria", disse. A Prefeitura de
Águas de São Pedro, por meio
da Secretaria de Meio Ambiente, tem feito uma série de ações
que visam garantir corredores
verdes e áreas destinadas especialmente ao plantio de mudas.

Divulgação

O vice-prefeito de Charqueada, Jonas Lanjoni Del Pino Júnior, participou nesta quinta-feira
(14) da inauguração da unidade do
Poupatempo de São Pedro. A estância também apresentou as novas instalações da Clínica Veterinária Meu Pet, destinada para acolhimento e atendimento de cães e
gatos de rua. O evento contou com
a participação do chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Cauê
Macris, representando o governa-

dor Rodrigo Garcia. Jonas disse
que os serviços do Poupatempo poderão ser estendidos para os munícipes da região, que contam também com a unidade de Piracicaba.
"Primeiro parabenizar o governo estadual e o município de São
Pedro por esta conquista. Somos
cidades-irmãs e cotidianamente
vamos a São Pedro e poderemos,
também, utilizar destes serviços
eventualmente. Um grande passo para a região", disse.

C HARQUEADA

Prefeitura inicia recapeamento no centro
A Prefeitura de Charqueada deu
início nesta segunda-feira (11) ao
recapeamento de ruas do Centro
da cidade. O serviço foi iniciado pela
Avenida Brasil. Nesta etapa, serão
gastos R$ 558,6 mil em verbas que
o município conseguiu destravar
em Brasília com a articulação da
deputada federal Renata Abreu
(Podemos).
Ao todo serão sete pontos da malha asfáltica recuperados com os
convênios viabilizados junto ao
governo federal. Receberão o recape a Avenida Brasil, as ruas São
Paulo, São Pedro, São João, Rosário, 18 de Agosto e trecho da Governador Pedro de Toledo.
"Fruto de um trabalho conjunto e
articulação sólida da deputada Renata Abreu. Estes recursos poderiam ser liberados somente após as

eleições, mas garantimos que eles
fossem liberados agora. É mais infraestrutura e qualidade de vida
para os charqueadenses", disse o
prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
A prefeitura conseguiu recuperar
seis convênios: revitalização da
praça da Concha Acústica; pavimentação no Paraisolândia; recapeamento em ruas do Centro; dois
processos para recapeamento em
vias do Paraisolândia; e a revitalização do Lago dos Biris.
A articulação para que os processos andassem contou com participação efetiva da deputada federal
Renata Abreu e dos assessores
Heuler, Remisson e Adegas, que
atuaram de forma decisiva junto
aos ministérios em Brasília para
garantir o repasse federal para
Charqueada.

Divulgação

