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VIDA É RELACIONAMENTO

Aldo Nunes mio Nobel da Paz, com 50 anos em defesa
da Amazônia e da ciência. Confesso que
Acabo de ler no "Estadão" de domingo, 17/ sua entrevista me deixou feliz. Ela pare0 7 , A 2 2 e A 2 3 , a e n t r e v i s t a d o b i ó l o g o ceu-me ser uma ratificação do meu artiamericano, Philip Martin Fearnside, prê- go da semana passada para este jornal.
A2

Festa do Torresmo celebra a
reformulação da São Benedito
Programação aberta ontem, 22, segue neste sábado, 23, e domingo, 24, e o público poderá conferir a nova estrutura durante evento gastronômico
Divulgação

Com a Festa do Torresmo neste final de semana, a população de São
Pedro e os turistas poderão conferir a reformulação da Praça São
Benedito, com ampla programa de
shows e o evento gastronômico.
Consagrado no interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,
com mais de 90 edições realizadas
e 3 milhões de visitantes, o evento

gastronômico promete deixar São
Pedro mais "crocante", com consumo previsto de cerca de 5 toneladas de proteína suína. Entre os
convidados, está Adan Garcia,
chefe especialista em carne de porco. No menu, seu premiado Baião
de Dois e o Arroz Carreteiro,
que promete trazer o melhor da
culinária mineira. A3

Águas de São Pedro
comemora 88 anos
Segundo menor município
do País e considerado o melhor
em qualidade de vida, Águas de
São Pedro comemora 88 anos
de fundação nesta segunda-feira, 25. Com cerca de 4 mil habitantes, o Município tem como
principal fonte de renda o balneário de águas termais – descobertas pelo fundador, Octávio
de Moura Andrade, no início da
década de 1930 e que, mais tarde, em 1934, inaugurou o que
hoje é o Grande Hotel (atual-

mente propriedade do Senac). É
ainda o que atrai turistas de diferentes regiões do País e do
mundo, sendo a principal fonte
de renda da cidade. Com o reconhecimento das fontes termais da região, o Governo do
Estado criou, em 19 de junho de
1940, a Estância Hidromineral
e Climática de Águas de São Pedro, tendo sido elevado a município com a Lei Estadual 233,
de 24 de dezembro de 1948,
emancipando-se de São Pedro.
Divulgação

Festa do Torresmo marca a inauguração da revitalização da Praça São Benedito

São Dimas
recebe
vacinação
contra a raiva
neste sábado
A UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Dimas é o ponto fixo
de vacinação antirrábica que a PrefeituradeSãoPedrorealizagratuitamente
neste sábado, 23, das 8h às 14h. As
doses contra a raiva em cães e gatos
são para animais a partir dos 3 meses
de vida e os bichos devem ser levados
pelo responsável utilizando guias, coleiras, gaiolas, caixas de transporte ou
fronhas. Os animais devem receber a
vacina antirrábica todos os anos para
que a proteção contra essa doença
potencialmente fatal seja reforçada.
AGENDA - Em agosto, a vacinação contra a raiva será realizada no dia 6 no Centro de Castração
e no dia 20, na UBS São Francisco.
SERVIÇO - Vacinação antirrábica. Sábado, 23/07, das 8h
às 14h, em frente à UBS São Dimas, rua José Esteves, 184, Jardim São Dimas. Gratuito. Mais
informações (19) 3481-9370.

PASSEIO CICLÍSTICO – Para celebrar a Semana Municipal
do Ciclismo, instituída pela lei 4.149, de 2020, a Prefeitura de
São Pedro, por meio da Coordenadoria de Esportes e Lazer,
vai realizar no dia 21 de agosto um passeio ciclístico
turístico pela cuesta de São Pedro, na serra do Itaqueri. A13
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Luta e pressão contra o rol
taxativo na Câmara Federal
Alexandre Padilha
É muito preocupante
a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de
limitar o que está explícito
na lei das operadoras de
saúde. Quando o consumidor realiza um contrato
com um serviço que assume o compromisso de oferecer a ele atenção
integral ambulatorial ou hospitalar, o plano de saúde é obrigado a
garantir todos os tipos de tratamentos que podem ser realizados
naquele nível de atenção.
Além de decidir que o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde seja taxativo a outra preocupação é a segmentação dos atendimentos nos planos de saúde, que é
o que ocorre em outros países, como
nos EUA, onde as operadoras de
saúde estabelecem, a priori, o que
vão atender e o que não irão. Nossa lei dos planos de saúde nunca
permitiu esse tipo de atendimento.
O plano de saúde é obrigado a
garantir todos os tipos de atendimento que possam ser feitos naquele nível de atenção. Se for ambulatorial, é obrigado a atender
todas as demandas, se tem um plano que atende demandas apenas
hospitalares, ele tem que atender a todas as demandas dentro do espaço do hospital, se for
apenas de saúde bucal, todas as
solicitações devem ser atendidas.
Essa decisão, além de restringir um direito dos pacientes, gera
impactos negativos para o Sistema
Único de Saúde (SUS) porque faz
com que essas famílias que possuem planos procurem no sistema
público atrás desse atendimento,
muitas vezes até judicializando os

procedimentos para garantir o acesso mesmo tendo
pago ao longo de toda a vida
o plano de saúde.
Foi criado na Câmara
dos Deputados um Grupo
de Trabalho (GT) para debater a cobertura dos planos
de saúde e apresentamos um
Projeto de Lei que garante o direito
dos pacientes e família, o respeito a
ciência da saúde baseada em evidências e o Código de Defesa do

O plano de saúde
é obrigado a
garantir todos os
tipos de
atendimento que
possam ser
feitos naquele
nível de atenção
Consumidor e inclui de maneira
muito explícita que a norma da
Agência Nacional de Saúde
(ANS) é uma referência básica.
Com esse PL, o Congresso Nacional tenta diminuir as inseguranças dos pacientes e famílias
com a decisão do STJ e também
com a lei sancionada por Bolsonaro que desobriga planos de
saúde de garantir tratamentos
que não estão no rol da ANS.
Defendemos e faremos pressão para que a Câmara dos Deputados vote o quanto antes o PL para
regular essa situação e aliviar o sofrimento de muitos brasileiros.
Alexandre Padilha, médico,
professor universitário e deputado federal (PT-SP).

A vida é relacionamento
Aldo Nunes
Acabo de ler no
"Estadão" de domingo,
17/07, A22 e A23, a entrevista do biólogo
americano, Philip Martin Fearnside, prêmio
Nobel da Paz, com 50
anos em defesa da Amazônia e da
ciência. Confesso que sua entrevista me deixou feliz. Ela pareceu-me
ser uma ratificação do meu artigo
da semana passada para este jornal, especialmente quando escreve:
"É importante não ser fatalista,
assim como a visão sobre mudança
climática. As pessoas pensam que está
tudo perdido, vai tudo acabar mesmo e vão se preocupar com outro
assunto. É importante não entrarmos na armadilha de fatalismo".
Realmente me senti útil: assim como
ele, ainda existem muitas pessoas da
minha idade que olham para o céu,
todos os dias.Veem e sentem que ele
está muito machucado, cansado
e,carente de maior atenção. Às leis
da natureza são irrevogáveis e precisamos harmonizar a ciência, a tecnologia, a educação escolar, o bom
senso, o amor ao próximo sem recompensa monetária, com ele, para
que possamos manter a vida neste
planeta. O descalabro da politicagem reinante em nosso país
após esse último domingo, me
aflige e a tantos outros brasileiros que amam esse chão que pisamos, pela vergonha de seus
falatórios e atos irresponsáveis que
lá fora nos fazem entenderem que
aqui, é terra de ninguém.
Quem não se relaciona com as
demais pessoas perde a esperança,
não satisfaz suas vontades, se iso-

Nilson da Silva Júnior
Minha família é protestante há quase 100 anos.
Meu avô aderiu à igreja
evangélica nos idos de 40
no norte pioneiro do Paraná. Depois disso estivemos
envolvidos em vários setores dela culminando em minha decisão de tornar-me teólogo e pastor. Passei a infância frequentando Escolas Dominicais, ouvindo
hinos tradicionais. Na adolescência participei de grupos musicais e
do quarteto onde conheci minha
esposa. Fui missionário no Centro
Oeste brasileiro, Pastor em Igrejas
do Estado de São Paulo e Pastor
numa Universidade Confessional
por quase 9 anos. Como muitos,
orgulhei-me de protestantes como
Martin Luter king, Nelson Mandela, Rubem Alves. Senti a alegria
de ser contado como quem pertencia a uma gente culta e lúcida. Mas
o tempo passou até que chegasse o
Neopentecostalismo através da
pregação de um evangelho que enaltecia a prosperidade financeira como
sinal visível da bênção de Deus. A partir disso conheci um lado rude e distorcido da crença que tanto admirei, o
fundamentalismo,oexclusivismo, que
somados a motivação de ganhar
dinheiro geraram um povo arrogante e mau.
Mas enquanto os exageros
apenas rodeavam os muros do
protestantismo tradicional era
fácil prosseguir, até que eles se
casaram com a política, numa
união instável e imprópria de
seu deus com o poder partidário na imagem de um messias
tosco, rude e violento. Hoje, infelizmente, é o protestantismo
histórico brasileiro que se aliou
ao secularismo político frequentando palácios, negociando cargos, trocando direitos civis por
barras de ouro, atuando como vassalo servil da falsa moral que se
arvorou sobre as cores do nosso
país. Os novos concílios eclesiásticos são na verdade encontros políticos que por um lado defendem os
interesses de uns poucos líderes,
por outro criam armadilhas capazes de expulsar de seu meio os
que ainda "têm fome e sede de justiça". As pregações estão recheadas
de moral preconceituosa e insana.
Os pastores andam armados defendendo a morte e a banição dos
contrários. Prega-se o extermínio aos diferentes e o perigo
iminente do comunismo que na

mentalidade da nova
"mensagem evangélica"
ameaça igualar os crentes ricos com os pobres,
crentes ou não. Os
"crentes de bem" são
uma mistura de preconceito e maldade, "sepulcros
caiados", lindos por fora,
podres por dentro, a nova versão
do jovem rico que ouviu de Cristo:

Os novos
concílios
eclesiásticos
[são na verdade
encontros
políticos que
por um lado
defendem os
interesses de
uns poucos
líderes
"vai, vende tudo que tem e dá aos
pobres" e, por isso, saiu de perto, abandonou, preferindo a
lonjura desse evangelho.
Chegamos ao Apocalipse. As
bestas vivem soltas por onde quer
que andemos. Estão nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens,
no trabalho, nos púlpitos, mas principalmente nos noticiários. O Cristo chora sangue no Monte das Oliveiras junto de uns poucos que em
pânico nem conseguem orar enquanto a "igreja" está nos palácio
vendendo o cristianismo por trinta moedas de prata. "O povo está
morrendo porque lhe falta o conhecimento", o sentimento humano
está em estado terminal e a instituição religiosa é agora mera organização a serviço de defender seus
próprios interesses. Estão os protestantes brasileiros contemporâneos em discordância com a Igreja
que servem? Não. Permanecem fiéis ao que seus pastores lhes dizem.
São dissonantes, na verdade, do
evangelho e do Cristo que aparentemente nada mais tem com a Igreja, deixado de lado por uma gente
rompida com o favor divino e
seus sinais, misericórdia, partilha, bondade, sabedoria. Um
povo que desprendeu amar, vivendo oposto à imagem do Cristo, de
costas à vontade de Deus, enamorado pela face do anticristo.
Nilson da Silva Júnior,
pastor,
professor;
revnilsonjr@gmail.com

Quem não se
relaciona com
as demais
pessoas perde a
esperança, não
satisfaz suas
vontades
criando bons e maus desejos por
falta de luz. Nem sempre os bons desejos suplantam os maus e daí os altos e
baixos na nossa vida.O Sol para nós é a
energia mágica quemovimenta a vida
e sem ele o nosso planeta (Terra), passará a ser um astro refletivo apenas,
assim como a Lua é para nós e
guardando seus segredos.
Precisamos unificar nossos
esforços físicos e mentais e também
harmonizá-los com a ciência, a tecnologia, o bom senso, o amor ao
próximo, tudo como acima já explicitei. Não deixemos de nos relacionar. Para tudo há esperança e
ela é a última que morre. A paciência não pode se esgotar e
muito menos nos levar ao suicídio, como vem ocorrendo ultimamente, e sim fazer com que
ela continue a ser a primeira a vir
para que não tenhamos tempopara mentalizar bobagens.
Enquanto enchermos nossos
lares de aparelhagem elétricas e eletrônicas, menos pessoas reflexivas
(que brilham, refletem a luz o sol)
deixam de existir. Conter esses hábitos que não são vontades e sim desejos que nada ampliam nosso conhecimento e a nossa consciência, estaremos deixando de nos evoluir. É
muito desconfortável não termos certeza do que é vida, mas, nem por isso

devemos agarrar a qualquer uma
buscando conforto e segurança. Elas
precisam ser questionadas sempre.
Ergamos nosso ânimo além dos obstáculos sobre a inércia das nossas
ações e coloquemos a mão na massa.
Sem ação, nada acontece. A única
maneira de manter o controle sobre a vida é através do pensamento correto e profundo, embora, hoje
em dia, todos nós apreciamos o "livre
pensamento", mas nem todos eles podem ser divulgados, especialmente
aqueles que podem prejudicar o
nosso próximo.
Na semana entrante, ainda estaremos na Lua minguante até o dia
28 às 14h55 com sua parte visível e
já quase invisível para nós, mas ainda com um colorido lindo alaranjado, próprio do outono que já passou, mas que neste ano está atípico
em virtude das variações climáticas
anormais que chamam a atenção
dos climatologistas, astrônomos e
todos aqueles que ainda olham para
o céu, todos os dias como eu e, não
descartam maus presságios como:
aumento da temperatura em todo o
mundo; ventos fortes de todos os
lados e chuvas caindo em lugares
nunca dantes esperados; fogaréu
nas matas existentes e ainda muita
gente ignorando esses perigos para
os quais há necessidade de melhor
apreciação e o que devemos fazer.
Que Ele, que está além desse
nosso céu, nos ilumine e nos proteja. Boa semana para todos.
AldoNunes,contabilista,advogado e Auditor Fiscal de RendasaposentadodoGovernodo
Estado de São Paulo. E-mail:
audusconsultoria@gmail.
com

Comunismo é vampirismo
João Ribeiro Junior

O protestantismo brasileiro
e a face do anticristo

la do mundo, não vive emoções, entra em depressão. Até
mesmo os animais que os
classificamos como seres inferiores, na sua maioria, vivem em agrupamentos sempre para priorizar suas vidas,
suas espécies. Não confundamos "moção" com "monção":
moção não é moço grande, é sim
ação de mover, colocar de lá para
cá e vice-versa; já monção é o nome
que se dá ao vento que muda de
direção com as estações, soprando
ar úmido do oceano para o continente no verão e, ar seco da terra
para o continente no inverno, logo
tem ligação direta com o clima. Embora ocorra na África e na Ásia, é
no subcontinente indiano (Índia)
que mais se destaca. Portanto, a
necessidade do relacionamento é
essencial à nossa vida. Por isso estamos perdendo às oportunidades
de aperfeiçoarmos a nossa mente.
O que não se utiliza, não se aproveita, perde a sua necessidade,
ou seja, atrofia, se enfraquece.
Não é à toa que se diz "tá todo
mundo louco", especialmente
agora quando estamos vendo o
que produz a falta de alimento
e de dinheiro para compra-lo.
Somente os olhos não enchem a
barriga, o corpo precisa de "boia".
Sempre comento em meus artigos que vontade vem de dentro e
desejo vem de fora. Contudo é preciso aclarar que o vem de dentro (a
vontade) já nasce conosco, está no
nosso DNA e o desejo é o que vem
de fora, passado dos outros para
nós. Uma espécie de vento que viajou grandes distâncias e traz consigo poeira por onde passou que vão
se acumulando em nossa vontade,

O uso mais famoso da
imagem do vampiro na retórica política aconteceu no
século 19 na obra de Karl
Marx, que tomou emprestada a imagem de seu colega
FrederickEngels, que deveria ter lido "Drácula", de Bram
Stoker. Marx apoderou-se da imagem e transformou-a num elemento integral de sua condenação da
burguesia (classe média)na publicação "The Condition of the
Working Class in England".
A burguesia sustentava o sistema capitalista, o verdadeiro sistema que o tinha em suas mãos.
Assim, Marx podia falar da "indústria britânica como vampírica, vivendo pelo sugamento de sangue,
ou da classe média francesa, roubando a vida e o cérebro do cam-

ponês e o atira-lono caldeirão alquimista do capital".
Para Marx o relacionamento vampírico essencial
estava sobre o capital e o trabalho. O capital suga a vida
do trabalho vivo (a classe
trabalhadora) com o trabalho morto (matérias primas e o maquinário) . O trabalho
vivo está fadado a ser governado
pelos produtos "mortos" do seu
trabalho passado. Esses produtos não tinham utilidade para o
trabalho vivo, mas o trabalho vivo
servia dos produtos que tinha criado. Seu serviço proporcionava os
meios para se obterem os produtos
que formavam a riqueza das classes médias e superior.
Logo no início de "O Capital",
Marx afirmou: "O Capital é trabalho morto, que de forma vampírica, vive apenas de sugar o trabalho

Marx podia falar
da indústria
britânica como
vampírica
vivo e quanto mais suga, mais vive."
É de se notar que Karl Marx,
que desenvolveu a imagem política
do vampiro, foi enterrado apropriadamente no cemitériode Highgate, Londres, local infestado de morcegos. Sabe-se pelo mito de Drácula, através do romance de Bram
Stoker, que ele andava pelas ruas
da Inglaterra vitoriana e à noite
chupava o sangue do pescoço das
damas inglesas. Mas, para a História, o verdadeiro Dráculafoi Vlad
II, príncipe da Valáquia, na Transilvânia, cujo nome de guerra era
Vlad, Tepes, o Empalhador (A "empalada" era uma punição geral-

mente imposta aos prisioneiros de
guerra. Começou com os reis Assírios-babilônicos, que, posteriormente, tornou-se usado, em
grande escala, pelos turcos, que
a difundiu na Europa. As vítimas eram primeiramente desnudadas, e, então literalmente
enfiadas de baixo para cima
numa estaca pontiaguda). Vlad
se cobriu de glórias como cruzado na luta contra os turcos e
infamou-se para sempre como
"o empalhador" de estrangeiros
e dos seus próprios compatriotas.
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado e Ciência Política, e
de História, doutor em
Educação e mestre em
Filosofia (Unicamp)

O efeito colateral do boato
José Renato Nalini
Os boatos nem sempre
são fake News. A sabedoria
popular tem sua razão quando apregoa: "o povo aumenta, mas não inventa". Ou
seja: "onde há fumaça há
fogo" e há sempre um fundo de
verdade quando se dissemina alguma novidade picante. Sim, porque as
novidades edificantes não têm curso
duradouro. Basta numa roda mencionar boas qualidades de alguém
e o assunto logo toma rumo diverso. Falar bem não atrai ninguém.
Mas o boato é um hobby
tradicional dos brasileiros. Desde os tempos da Colônia, sobravam os alcoviteiros, os alardeadores de notícias semiverdadeiras. Os fofoqueiros.
Menotti Del Picchia observa
que por mais incisivas ordens possam proibir a veiculação de boatos,
"eles se multiplicam numa florada
rica de imaginação e de esperanças". Não é fenômeno novo. É a floração espiritual de todos os acontecimentos. "O boato nasce de uma
palestra, de uma hipótese, de uma
exclamação e até de um sorriso.
Ganha corpo, verossimilhança e
instantes depois reveste-se das
mais seguras características da verdade e da certeza".
O boato parece gêmeo da piada. Os brasileiros são expertos em
fazer piadas de bom e de mau gosto. Principalmente de mau gosto,

porque essas são mais fáceis
de propalar e encontram ouvidos sempre atentos.
Para Monteiro Lobato,
"o boato é uma volúpia e uma
necessidade. É uma válvula
necessária ao excesso de carga do nervosismo. O boato faz
bem. Alivia o espírito e produz sadias descargas de bom humor. Com
um bom boato dorme-se uma noite tranquila e um bom sono é uma
nova reserva de força construtiva
para a continuação da batalha.
Deixem soltos os boatos. Não os
persigam como criminosos. A
humanidade necessita e vive de
ilusões. Não matemos as ilusões
pelo gosto puritano de sermos
exatos ou severos".
Lobato assim falava com Menotti Del Picchia, ao tempo da Revolução de 9 de julho de 1932. Logo
emendava: - "Por falar nisso, o que
há de novo hoje?".
Se Menotti, que então atuava
no Gabinete do Governador Washington Luís, dissesse "Hoje não
há nada. Não temos notícias", isso
não sossegava Lobato. "O criador
do Jéca-Tatu, franzindo suas espessas sobrancelhas que não descontinuam a felpuda linha sinuosa que lhe risca a fronte já nobilitada por alguns cabelos brancos, retrucava: "Chi! Como vocês são atrasados! Estou vendo que aqui em
Palácioé o lugar onde as notícias
chegam por último... Em seguida,
despejava uma série de boatos que-

Mas o boato é
um hobby
tradicional dos
brasileiros
obtivera em suas conversas na rua.
O boato, àquela época, na reprodução de Menotti, "dizia bem o
mestre das "Cidades Mortas", era
um derivativo jovial das horas de
ânsia e da enervante expectativa.
Flor efêmera da imaginação, criava o inexistente, mas povoava as
horas vazias de possibilidades promissoras. Engendravam-se boatos
de todos os estilos. Nasciam com a
espontaneidade das ervas. Uns coloridos com os matizes rosados do
otimismo, outros com as cores negras das derrotas. Havia boatos
positivos, prestigiados na aparência da sua verdade pelo clássico
"fulano viu", "fulano ouviu de sicrano". Havia boatos vagos - "soube isto de boa fonte". Havia-os
mudos, que nasciam do próprio silêncio, pela simples interpretação de
um rosto. "Hoje fulano estava sorrindo. As coisas vão bem".
E o poeta do "Juca Mulato"
continuava: "esses boatos mudos
tinham um prestígio formidável,
supersticioso, tal qual as interpretações dos aruspices nos sagrados
ritos clássicos. Todos eram boateiros. O prazer deespalhar uma boa
notícia dava-lhes um curso fulmíneo. Corriam a cidade de canto a
canto, de bairro a bairro. Eram,

como na famosa canção de d. Bartolo, a princípio uma pequena brisa, depois um vento célere, depois
um furacão desencadeado".
A boataria continua como esporte nacional. Assim como o futebol já foi um dia, substituído pela
litigância judicial. Custa tanto acreditar - quando se fala no exterior
que o Brasil tem cerca de cem milhões de processos em curso pelos
quase cem tribunais do Poder Judiciário - que os interlocutores estrangeiros entendem ser gabolice,
ou exagero, não conseguem levar a
sério. A narrativa adquire o tom e
o sentido de um boato.
O boato recebe fertilizante e
incentivo em épocas eleitorais.
Num Brasil que ainda não perdeu
a ilusão da monarquia, os candidatos parecem "cabeças coroadas":
tudo o que acontece ou "parece acontecer" com eles, logo se espalha
como rastilho de pólvora. Muitas
vezes até coincide ser verdadeiro o
boato. Mas quando ele é de verdade, quase sempre perde a graça.
Não detonemos, portanto, a
Central de boatos, cada vez mais
atuante e cada vez mais próspera.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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São Benedito é reinaugurada com Festa do Torresmo
Feita com recursos do município, a obra será inaugurada com outra novidade: o Festival do Torresmo, evento que reúne atrações gastronômicas e musicais
Divulgação

Torresmo, em São Pedro, conta com chefe especialista em carne suína

Revitalização foi total na Praça São Benedito, em São Pedro

A reformulação da praça
São Benedito será inaugurada
às 19h do dia 22 de julho, próximo sexta-feira. Obra esperada há bastante tempo pela população, a revitalização garantiu várias mudanças ao local.
Além de poder conferir a nova
estrutura, o público vai poder
participar da Festa do Torresmo, que começa na sexta-feira e
acontece até domingo no local.
"Essa é uma das mais tradicionais praças de São Pedro e
a reforma foi completa. O local
ganhou novo calçamento, com

10 a 20 mil pessoas ao longo dos
três dias. É um evento que vem
conquistando cada vez o público", comenta Eduardo Bueno,
organizador do festival.

piso intertravado, iluminação
com lâmpadas de led, novo paisagismo, construção de um
novo banheiro com acessibilidade, pórtico, pergolados, bancos
e lixeiras", destaca o prefeito
Thiago Silva. Feita com recursos
do município, a obra será inaugurada com outra novidade: o Festival do Torresmo, evento que reúne
atrações gastronômicas e musicais.
Joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína,
pernil e panceta estão entre as
opções do cardápio.

Tim Maia Cover abre a
agenda de apresentações, às
20h de sexta-feira. No sábado,23, o show começa mais cedo,
às 14h, com Mamonas Assassinas Cover. A programação segue com Marília Mendonça Cover, às 17h e para fechar a noite, Legião Urbana Cover às 20h.
No domingo, a programação de shows começa mais cedo
também, às 16h30, com Charlie
Brown Jr Cover, e para encerrar a
noite, Queen Cover, às 20h.
"Estamos bem otimistas e
para essa edição esperamos de

C UL
TURA
ULTURA

DIVERSÃO FAMILIAR Consagrado no interior de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 90 edições
realizadas e 3 milhões de visitantes, o evento gastronômico
promete deixar São Pedro mais
"crocante". O consumo previsto é de cerca de 5 toneladas de
proteína suína.

Entre os convidados, está
Adan Garcia, chefe especialista em carne de porco. No
menu, seu premiado Baião de
Dois e o Arroz Carreteiro, que
promete trazer o melhor da
culinária mineira.
O festival conta ainda
com outros 20 expositores
(foodtrucks) que, além de
oferecerem pratos com carne
suína, trabalham com gastronomia variada. O chop artesanal também será comercializado. O Festival do Torresmo é Pet Friendly e conta

com shows ao vivo e área kids,
com o objetivo de oferecer diversão para toda a família.
SERVIÇO
Festival do Torresmo Onde: Praça São Benedito - Cidade: São Pedro
- Quando: Dias 22 - a partir das 19h e dias 23 e 24
de julho, das 12h às 22h Mais: área kids, pet friendly, música ao vivo Saiba mais: @festivaldotorresmooriginal - Entrada gratuita

S ÃO D IMAS

São Pedro participa do Revelando SP Quadra multiuso será inaugurada e
tem nome de Jeferson de Siqueira

São Pedro é uma das cidades
representadas no Revelando SP,
maior festival de cultura tradicional e economia criativa paulista.
Realizado desde 1997 pelo Governo do Estado de São Paulo,
o evento é gerido pela Amigos
da Arte desde 2017 e reúne culinária típica, artesanato e diversas manifestações culturais
populares, como folia de reis,
congada, catira, viola caipira,
jongo, batuques, entre muitas
outras atrações de todo o Estado.
O evento mais que triplicou o
número de público presente desde
2017: de 120 mil para 380 mil pessoas em sua última edição, em
2019, no Parque da Água Branca,
zona oeste da capital.
Neste ano, após dois anos de
pausa por conta da pandemia, o
festival retorna ao formato presencial de 20 a 24 de julho, no Parque

da Água Branca, com mais de 300
atividades propostas por 120 municípios de São Paulo.
A expectativa é de que cerca
de 400 mil pessoas compareçam ao
festival. Entre os espetáculos programados estão artistas como Almir Sater, Rolando Boldrin, Tetê
Espíndola e Marcelo Jeneci.
TRADIÇÃO SÃO-PEDRENSE - No estande de São Pedro, o destaque é a culinária, com
os doces e compotas tradicionais
do interior. São receitas passadas
de geração em geração, preparadas
no fogão à lenha, prática que garante o gosto de "doce de vó". O
doce de jaracatiá, patrimônio imaterial e material também estará no
evento, assim como suas derivações: doce do caule, da raiz e a rapadura, todos preparados pelas
Duas Marias, as irmãs Ana Maria
e Maria Eli Navarro.

São Pedro também foi uma
das 10 cidades selecionadas para
montar um estande turístico no
evento. A participação de São Pedro foi destacada pela secretária de
Turismo, Clarissa Quiararia e pelo
coordenador de Cultura, Ivan Teixeira. "O Revelando SP é um evento com grande estrutura e poder
mostrar os atrativos de São Pedro
neste espaço é uma oportunidade
de divulgar nossa cidade para diferentes perfis de público" , disse a secretária. Para Ivan, o
evento valoriza a cultura em
suas mais variadas formas e
tradições. "A participação de
São Pedro, com destaque para a
culinária, serve de incentivo
para diversas atividades culturais que são realizadas no município", destacou. A programação completa pode ser conferida em revelandosp.com.br
Divulgação

A quadra multiuso do São
Dimas, que recebeu o nome de
Jeferson Fernando Albino de
Siqueira, será inaugurada às 9h
deste sábado, dia 23 de julho.
Com 20 metros de largura e 31
metros de comprimento, o espaço é totalmente coberto,
tem área interna de 527 metros quadrados e foi construída em terreno que antes era
exclusivamente de areia.
Fechada com alambrado, a
quadra poderá ser aproveitada tanto para atividades esportivas quanto para eventos variados com a comunidade local. O piso é em concreto polido, com 15 luminárias industriais pendentes de LED, 3 refletores no lado externo, além de
lixeiras, bancos e bebedouros.
O prefeito Thiago Silva destaca que a quadra integra o
pacote de obras de urbanização
do bairro, iniciado há aproxima-

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Quadra faz parte do pacote de obras de urbanização do bairro

damente dois anos. De lá para cá,
o São Dimas teve instalação das
redes de água e de esgoto, pavimentação, galerias de água pluviais, iluminação, guias e sarjetas, além de
energia pela CPFL. "Trabalhamos

e investimos em todas as áreas do
nosso município para que as reivindicações da nossa população sejam atendidas e em busca de melhorias na qualidade de vida", comentou o chefe do Executivo.

Evento começou dia 20 e termina domingo, 24

Esta publicação custou R$ 265,50 aos cofres públicos
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E DUCAÇÃO

Bebel participa da elaboração do
programa de Fernando Haddad
Grupo de professores de Piracicaba também participará do seminário; debates acontecem segunda (25), no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo

A convite do professor
Fernando Haddad, pré-candidato a governador de São Paulo,
a deputada estadual Professora Bebel (PT) participará, segunda (25), da programação
do Fala SP, ciclo de debates
que subsidiam a elaboração
do programa de governo do
Professor Fernando Haddad
para as eleições de 2022. Professores de diversas partes do
Estado, inclusive de Piracicaba, ligados à Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo) j,á confirmaram presença no seminário, que reunirá diversos especialistas em edu-

cação e que acontecerá a partir das
18 horas, no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo, na rua Genebra,
25, no bairro Bela Vista.
O seminário reunirá, além do
pré-candidato Fernando Haddad, ex-ministro da Educação,
e da deputada Professora Bebel, o professor Marcelo Knobel, ex-reitor da Unicamp; o
economista Ricardo Henriques,
superintendente do Instituo
Unibanco, além do professor
Gabriel Chalita, ex-secretário
estadual da Educação; Tayná
Wine, presidenta da União Estadual dos Estudantes de São
Paulo, e a professora Selma
Rocha, ex-secretária da Educa-

ção de Santo André. Referência
na luta dos professores pela valorização do magistério paulista e pela
melhoria contínua da qualidade da
educação pública no Estado de São
Paulo, a deputada estadual Professora Bebel diz que é um imenso orgulho participar deste debate e ajudar Fernando Haddad a preparar o seu programa
de governo para a área da educação. "A educação é a arma
mais poderosa que você pode
usar para mudar o mundo", diz
Bebel, lembrando a mensagem
do líder africano Nelson Mandela, um dos maiores líderes e
símbolos de luta da história
da humanidade.

Pré-candidato ao Governo do Estado, Fernando Haddad, e a deputada Bebel, que disputa a reeleição

E LEIÇÕES

Professora Bebel terá candidatura a deputada estadual homologada hoje
A deputada estadual Professora Bebel (PT), que disputará um
novo mandato para a Assembleia
Legislativa de São Paulo, nas eleições de outubro, terá sua candidatura homologada neste
sábado (23). A homologação
está marcada para as 10 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Eleita com mais de 87 mil
votos, nas eleições de 2018, a deputada Professora Bebel, que está
licenciada da presidência da

Apeoesp (Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), em função de exigência da
legislação eleitoral, é nascida no distrito de Artemis, em Piracicaba, e tem
feito do seu mandato popular na Assembleia Legislativa de São Paulo um
forte instrumento de defesa da educação pública de qualidade, do fortalecimento dos serviços públicos, das
crianças, dos idosos, das minorias e
das mulheres. Neste primeiro mandato, é a Procuradora da Mulher na
Assembleia Legislativa de São Paulo.

Também presidiu a Comissão de
Educação e Cultura, e atualmente
é membro, assim como integra as
Comissões de Defesa e dos Direitos
da Mulher; de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação; a de
Administração Pública e Relações
do Trabalho e a de Saúde.
Todas as suas ações na Assembleia Legislativa são focadas na melhoria da educação pública, no fortalecimento dos serviços públicos,
em programas habitacionais e voltados também a beneficiar a popu-

lação de menor poder aquisitivo, seja
nos debates ou apresentando propositura. Por exemplo, até agora já
protocolou 75 projetos de lei, 13 projetos de decreto legislativo, sete projetos de resolução, 13 emendas à
Constituição Estadual, 46 indicações, 24 moções, 112 requerimentos,
3.292 emendas e substitutivos, 10
pareceres e cinco projetos de lei complementar, em defesa da democracia e do estado de bem-estar social,
dos direitos sociais e coletivos, em
defesa do funcionalismo público
paulista e dos serviços públicos de
qualidade, dos grupos sociais oprimidos e do desenvolvimento de Piracicaba e região, como o que torna
Piracicaba Município de Interesse
Turístico, que garantirá, se aprovado, uma verba anual de R$ 700 mil
para que a cidade invista no desenvolvimento do turismo, gerando,
assim, mais emprego e desenvolvi-

mento. Além disso, a deputada
Professora Bebel tem uma forte
atuação em plenário, fazendo o enfrentamento às propostas liberais
do governo estadual, como a que
impediu a venda do Instituto Butantan, responsável por garantir
a vacinação contra a covid no Estado de São Paulo. "Além disso,
tenho travado uma forte luta em
defesa da educação pública de
qualidade, dos serviços públicos,
do funcionalismo estadual e das
minorias", enfatiza.
Nesses quase três anos e meio
de mandato, tem desenvolvido
um trabalho em defesa de Piracicaba e região, destinando mais de
R$ 10 milhões em recursos para
as áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura, através
de emendas parlamentares do seu
mandato e de articulação com deputados federais do seu partido.

Foi a única deputada estadual da
região que votou contra o aumento de impostos e a única liderança
política que se colocou contrária a
colocação de praças de pedágios na
SP-304, entre Piracicaba a Águas
de São Pedro, e entre São Pedro e
Santa Maria da Serra, e na SP-308,
entre Piracicaba a Charqueada.
Na Assembleia Legislativa
de São Paulo, votou pela criação da Região Metropolitana de
Piracicaba, que abrange um total de 24 municípios, mas alertou que é preciso ter um projeto, com recursos e financiamentos para que seja instrumento
de desenvolvimento econômico
regional pujante, a partir da
vocação econômica de cada município e das suas universidades,
inclusive com o fortalecimento
do turismo cultural, que é imensamente rico na região.

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

Esta publicação custou R$ 548,70 aos cofres públicos

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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Esta publicação custou R$ 238,95 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 300,90 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 288,20 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 424,80 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 371,70 aos cofres públicos
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C HARQUEADA

Reforma da Piscina Municipal
caminha em ritmo acelerado

A reforma da Piscina Municipal de Charqueada está a todo vapor. As melhorias acontecem após
a cidade ter firmado convênio com
o governo estadual, por meio de
emenda do deputado Roberto Morais (Cidadania).
Ao todo serão gastos R$ 476,5
mil na reforma, sendo R$ 250 mil
viabilizados pelo parlamentar e
outros R$ 226,5 mil de contrapartida da prefeitura.
"Uma união de esforços e que
vai ser de extrema importância para
o povo charqueadense. Mais um

ponto esportivo que será totalmente recuperado pela administração",
disse o prefeito Rodrigo Arruda
(DEM). A obra contempla a reforma dos vestiários, banheiros, troca do revestimento e toda parte hidráulica da piscina maior e o hidrojateamento do piso.
As melhorias estão bem avançadas, já na fase de troca do revestimento da piscina. "Em breve iremos inaugurar esta obra e implantar serviços públicos no local para
atender toda a população", completou o chefe do Executivo.

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.
CLAUDINEI FERNANDO DE GODOY, estado civil divorciado, profissão
motorista, nascido em Limeira, SP, no dia vinte e cinco de outubro de mil
novecentos e setenta e cinco (25/10/1975), residente e domiciliado na
Rua Ernesto Benedito Tuono, 174, Horto Florestal, São Pedro, SP, filho de
LUIZ DE GODOY e de NADIR MARCONDES DE GODOY. LAIS IAMIZIA DA
SILVA, estado civil divorciada, profissão estudante, nascida em Piracicaba (2º Subdistrito), SP, no dia vinte e nove de dezembro de mil
novecentos e oitenta e quatro (29/12/1984), residente e domiciliada na
Rua Ernesto Benedito Tuono, 174, Horto Florestal, São Pedro, SP, filha de
EURIVAN CORREIA DA SILVA e de ROSELI DE SOUZA CORREIA DA SILVA.
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DE
ESTATUTO E POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER
REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PEDRO, DIA 13 DE
AGOSTO DE 2022, NA RUA JOAQUIM CIRINO DA
FONSECA, 734, BAIRRO CHÁCARA SAMAMBAIA.
Associação Esportiva São Pedro, doravante designada simplesmente "AESP", com sede na Rua Joaquim Cirino da
Fonseca, 734, Chácara Samambaia, São Pedro/SP, CEP:
13520-000, vem, representada aqui por Augusto César de
Paula, CONVOCAR, nos termos do artigo 53, "caput", do
Código Civil, todos os interessados e interessadas, para a
Assembleia Geral constitutiva da Associação, que será realizada presencialmente, no dia 13/08/2022, às 11:00 horas,
com a seguinte ordem do dia:
01 - Constituição e criação da Associação;
02 - Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 - Posse de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
04 - Definição da sede provisória.
O presente Edital de Convocação está publicado em locais
de grande circulação na cidade de São Pedro e na sede da
Associação no endereço acima mencionado.
Aqueles e aquelas que não puderem comparecer poderão se fazer
representar por um procurador, com procuração específica reconhecida em cartório e respeitando os ditames legais, devendo ser
apresentada no momento da Assembleia Geral.
Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se o presente edital de
convocação.

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
Parati 98 completa AR DIREÇÃO e vidro e trava elétrica. Motor novo. 1000 motor AT. Fone
(19) 9.9867-9421.

VENDO
TV 42 Sony bem conservada.
Tratar fone (19) 9.92942900
-----------------------------------------VENDO
Telefone sem Fio Elgin. Tratar
fone (19) 9.92942900

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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P ARCERIA

Prefeitura, Senac e Acisp
oferecem bolsas de
estudo gratuitas no total

SANT
A B ÁRBARA D'O ESTE
ANTA

Com Andia, Saúde
na cidade recebeu
Certificação de
Qualidade ISO 9001
Divulgação

As aulas têm início neste mês de julho e vão até outubro
deste ano; ao todo são 9 cursos com 270 vagas gratuitas
Parceria feita pela Prefeitura de São Pedro, Senac Piracicaba e a Associação Comercial e
Industrial de São Pedro oferece
270 vagas 100% gratuitas de
cursos de qualificação em diversas áreas do conhecimento.
Ao todo são 9 cursos com
início de julho a outubro deste
ano. Nos meses de julho e agos-

to acontecem 4 cursos, com 120
vagas disponíveis para pessoas
que ainda não iniciaram sua
jornada profissional ou que
procuram uma recolocação
no mercado e também para
quem está à procura do primeiro emprego. P a r a p a r t i cipar dos cursos é necessário atender alguns requisi-

t o s : o s i n t e r e s sados devem
ter renda familiar de até dois
salários mínimos federais
por pessoa; atender aos requisitos de idade e escolaridade dos cursos; não terem
abandonado um curso como
bolsista nos últimos 6 meses
no Senac e que não estejam
matriculadas no Senac.

INSCRIÇÕES - As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Educação de São Pedro, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h. No ato
da inscrição o participante deve
ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG). a Secretaria de
Educação fica na rua Maestro
Benedito Quintino, 886.

Confira os cursos disponíveis:
Julho e Agosto:
Cuidador de Idoso
Data: 25/7 a 19/9/2022
Horário: das 8h às 12h
Requisitos: ter o ensino fundamental 2 concluído, ser maior de 18
anos.
Neste curso, com aulas práticas e
dinâmicas, você aprenderá a
cuidar de pessoas idosas,
auxiliando a família e a equipe
multiprofissional a zelar pela saúde
e bem-estar, além de ajudar em
tarefas rotineiras e a ocupar o
tempo livre com atividades
prazerosas. Este curso é para
quem tem paciência e sensibilidade
e deseja, ou precisa, cuidar de
pessoas idosas.
Após a aprovação no curso, você
receberá o certificado, que é
aceito em todo o Brasil.
Organizador de Eventos
Data: 1º/8 a 3/10/2022
Horário: das 8h às 12h
Requisitos: ter ensino fundamental
2 concluído, ser maior de 16 anos.
Neste curso, com atividades
estratégicas e simulações de
situações reais do dia a dia de
trabalho, você aprenderá a
planejar e organizar todas as
etapas e ações relacionadas a
eventos públicos e privados,
desde a concepção até o préevento, transevento e pósevento.Este curso é para quem
gosta de organizar diferentes tipos
de atividades festivas, possui
iniciativa, dinamismo e tem interesse em atuar no segmento de
eventos.
Preparação para o Mundo do
Trabalho
Data: 1º/8 a 26/9/2022

Horário: das 8h às 12h
Requisitos: ter concluído ou estar
cursando o ensino fundamental 2,
ter de 14 a 21 anos.
Neste curso, com a realização de
atividades que conectam você às
inovações do mundo do trabalho,
você aprenderá a se preparar
para entrar no mercado de
trabalho e aumentar suas chances
de conseguir um emprego,
recebendo orientações que farão
a diferença na sua carreira. Este
curso é para jovens que buscam
orientações sobre escolha
profissional e atuação no mundo
do trabalho.
Cuidador Infantil
Data: 1º/8 a 26/9/2022
Horário: das 13h às 17h
Requisitos: ter ensino fundamental
2 concluído, ser maior de 18 anos.
Neste curso, além de entrar em
contato com diversos materiais
que serão utilizados durante a sua
profissão, você aprenderá a
incentivar a autonomia e o
desenvolvimento físico e emocional
de crianças, além de auxiliar com a
saúde, higiene e bem-estar. Este
curso é para quem gosta de
crianças, tem paciência e sensibilidade, além de interesse em
educação e desenvolvimento
infantil.
Setembro e Outubro:
Assistente de Recursos Humanos
Data: 5/9 a 1º/11/2022
Horário: das 14h às 18h
Requisitos: ter, pelo menos, o
ensino médio incompleto, ser maior
de 15 anos.
Neste curso, com atividades em
grupo, discussões de casos e
simulações de diversos procedimentos relativos às rotinas de
administração de recursos
humanos, você aprenderá como

auxiliar nos processos de recrutamento, seleção e integração, na
elaboração de planos de cargos e
salários e em ações de qualidade e
segurança no trabalho. Este curso
é para quem tem dinamismo e
poder de análise, consegue atuar
em equipe e tem facilidade para
propor soluções e lidar com
situações adversas.
Agente de Informações Turísticas
Data: 12/9 a 24/11/2022
Horário: das 14h às 18h
Requisitos: ter, ao menos, o ensino
fundamental 2 incompleto;
Neste curso, com atividades e
projetos em grupo, você aprenderá
como informar e orientar visitantes
sobre atrativos locais e serviços
turísticos, além de saber como
repassar informações históricas,
culturais e artísticas. Este curso é para
quem possui boa comunicação,
proatividade, tem facilidade e gosta
de atender ao público e tem
interesse pelo setor de turismo e
hospitalidade.
Assistente de Pessoal
Data: 12/9 a 8/11/2022
Horário: das 14h às 18h
Requisitos: ter, pelo menos, o
ensino médio incompleto, ser maior
de 15 anos.
Neste curso, com atividades de
simulações de situações reais de
trabalho, projetos em grupo e
utilização de software do setor,
você aprenderá a executar rotinas
de administração de pessoal com
base na legislação trabalhista e
previdenciária para atender as
necessidades operacionais de
empresas. Este curso é para quem
é ágil, tem raciocínio rápido, possui
boa organização e tem interesse
em aprender os processos de
trabalho na área de administração
de pessoal.

Inglês e Espanhol para Camareiras,
Garçons e Recepcionistas
Data: 12/9 a 8/11/2022
Horário: das 14h às 18h
Requisitos: estar, pelo menos,
cursando o 2º ano do ensino médio,
ser maior de 18 anos.
Neste curso, com a realização de
atividades que simulam situações
reais de trabalho, você saberá
recepcionar e atender clientes
estrangeiros em espaços de
hospedagem, aprendendo vocabulário
técnico utilizado no setor de hospitalidade. Este curso é para pessoas que
têm facilidade para se comunicar e
quer obter conhecimentos básicos em
língua estrangeira para atender
clientes turistas ou já atua nos
meios de hospedagem, como
recepcionistas, camareiras,
atendentes, garçons e quer
aperfeiçoar seu atendimento.
OBS: O curso faz parte do Técnico
em Hospedagem. Por isso, se
quiser se inscrever neste curso
técnico no futuro, você pode ter o
benefício de não precisar cumprir
essa carga horária novamente.
Assistente de Marketing e Vendas
Data: 5/10 a 5/12/2022
Horário: das 14h às 18h
Requisitos - ter, pelo menos, o
ensino fundamental 2 incompleto,
ser maior de 16 anos.
Neste curso, com atividades em
grupo, criação de projetos e simulações de situações da rotina de
trabalho, você aprenderá quais são os
processos de pré-venda, venda e
pós-venda, participando de ações
comerciais e no planejamento,
desenvolvimento e aplicação do mix
de marketing. Este curso é para quem
tem proatividade, possui boa
comunicação, facilidade para negociar
e tem interesse na área comercial, de
vendas e marketing.

FALECIMENTOS
SRA. PRISCILA MARIA PEREIRA GONÇALVES faleceu
no dia 14/07 na cidade de
Charqueada, aos 37 anos de
idade e era casada com o Sr.
Odair Ferreira Gonçalves. Era
filha da Sra. Eva Maria Pereira. Deixa os filhos: Thaiza Roberto Pereira Gonçalves, Micael Danilo Pereira Gonçalves,
Thais Camili Pereira Gonçalves e Pedro Henrique Pereira
Gonçalves. Deixa ainda neta,
irmãos, sobrinhos e demais
familiares e amigos.O seu sepultamento deu se dia 15/07
ás 16:00h 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)
SRA.VILMA BORDINHON VIEGAS faleceu no dia 15/07 na
cidade de São Pedro aos 92
anos de idade e era filha dos
finados Sr.Thercio Escobar Viegas e da Sra.Pache Bordinhon Viegas. Deixa irmãs, sobrinhos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado para
a cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu se dia 15/
07 ás 15:30 h no Cemitério da
Saudade onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ADÃO WILSON DE
AQUINO faleceu no dia 15/
07 na cidade de São Pedro
aos 54 anos de idade Era
filho do finado Sr.Rosalino
Ferreira de Aquino e da
Sra.Luzia Duarte de
Aquino.Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes.O
seu sepultamento deu se no
dia 16/07 ás 16:00 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma localidade
onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR.ANTENOR CORREA LEITE faleceu no dia 15/07 na ci-

dade de São Pedro aos 78
anos de idade e era filho dos
finados Sr.Brasilio Correa
Leite e da Sra.Pedrina Rodrigues Leite. Deixa irmãos,
sobrinhos e demais parentes. O seu sepultamento
deu se dia 16/07 ás 09:00 h
no Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ADÃO ANTONIO RODRIGUES faleceu no dia 16/
07 na cidade Piracicaba aos
65 anos de idade. Era casado com a Sra.Rosely
Tomm RodriguesEra filho
dos finados Sr.Apolinario
Antonio Rodrigues e da
Sra.Sebastiana Maria de
Almeida
Deixa
filhos:Demetrius ,Adriana
,Fabio ,Allyne e Matheus.
Deixa netos,irmãos ,sobrinhos e demais parentes.O
seu corpo foi transladado
para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento deu
se dia 16/07 ás 16:30 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus –Sala 1 seguindo para
o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. Está sala
possui serviço de velório online consulte os familiares
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.JOSÉ DE FREITAS BELLIN faleceu no dia 17/07 na
cidade de Campinas aos 87
anos de idade e era viúvo da
Sra.Marlene Duarte Bellin .Era
fillho dos finados Sr.José de
Freitas Bellin e da Sra.Cecilia
de Freitas .Deixa os
filhos:Sedney e Irlene.O seu
corpo foi transladado para a
cidade de Piracicaba e sua
Cerimônia de Cremação foi no
dia 18/07 as 10:00 h saindo a
urna mortuária do *Velório Memorial Bom Jesus –sala 1 da cidade
de São Pedro seguindo para o
Crematório Metropolitano de
Piracicaba *Está sala possui
serviço de velório on-line con-

sulte os familiares (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA.SEBASTIANA MARIA
ALBINO BRAGAIA faleceu
no dia 18/07 na cidade de
São Pedro aos 85 anos de
i d a d e E r a v i ú va do
Sr.Oswaldo BragaiaEra filha
dos finados Sr.Fracisco Albino
dos Santos e da Sra.Maria Albino dos Santos.Deixa os filhos: Jaine, Edevaldo, Esmael
e Carlos (já falecido). Deixa
netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu se dia
18/07 ás 15:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de São Pedro –Sala 1 seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.MARIA GARDENAL
SEUBERT faleceu no dia 18/
07 na cidade de São Pedro aos
87 anos de idade Era viúva do
Sr.Estevão Seubert .Era filha dos
finados Sr.Adamo Gardenal e da
Sra.Munciata
Matenci
Gardenal.Deixa os filhos :Izabel , Isaias ,Elias ,Ana Lucia
,Clarice e Célia.Deixa netos ,bisnetos ,tataranetos e demais parentes. O seu sepultamento deu
se dia 18/07 ás 17:00 h saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro – Sala 2 se-

guindo para o Cemitério Parque
São Pedro onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA.ROSALINA MANFREDINI FERRARAZ faleceu no dia
19/07 na cidade de São Pedro
aos 72anos de idade Era viúva
do Sr.Antenor FerrarazEra filha
dos finados Sr.João Manfredini
e da Sra.Durvalina ManfrediniDeixa os filhos: Seyne, Luiz Carlos
e Evandro Luiz.Deixa os netos,
bisnetos e demais parentes. O
seu sepultamento deu se dia 19/
07 ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São
Pedro – Sala 1 seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SR.RUDINEI GALANTI faleceu no dia 21/07 na cidade de
São Pedro aos 66 anos de idade e era filho do Sr.Herminio
Galanti e da finada
Sra.Antonia Baltieri Galanti.
Deixa irmão, sobrinhos e demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 21/07 ás
10:30 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. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

Denis Andia, pré-candidato a deputado federal pelo MDB,
foi prefeito oito anos de Santa Bárbara D'Oeste
A Saúde é o maior desafio de
qualquer município do Brasil e exige boa gestão para melhorar o atendimento das pessoas e salvar vidas. Em Santa Bárbara d'Oeste, o
desafio não era diferente quando o
então prefeito Denis Andia iniciou
o seu primeiro mandato, em 2013.
Mas basta olhar para esse passado
e notar uma verdadeira transformação realizada em dois mandatos na saúde pública da cidade.
Os antigos postinhos de
Saúde, com ventiladores velhos,
pisos de desgastados pelo tempo, equipamentos e mobiliários
sucateados, além de equipes reduzidas, deram lugar a unidades modernas, bem equipadas e
com mais profissionais. Denis
Andia duplicou o número de
unidades de saúde e todos os
novos prédios tiveram um significativo avanço em suas estruturas, o que possibilitou também duplicar o número de médicos na rede municipal de saúde, em apenas oito anos.
Os prontos-socorros também foram reestruturados, ampliados e passaram a oferecer o
atendimento de urgência e
emergência em pediatria. "Historicamente os pais e as mães,
quando necessário, levavam os
seus filhos para outras cidades
nos casos urgentes. Hoje isso
não ocorre mais. Aliás, hoje é o
contrário, muitos pais de outras
cidades procuram nossas unidades de saúde. O cuidado com
as crianças é prioritário. E para
que isso fosse possível nós quadruplicamos o número de pediatras na rede municipal de Saúde", explicou Denis Andia.
Santa Bárbara d'Oeste viu
também a implantação de novas
e inéditas estruturas, como o
Centro de Exames e Diagnósticos. No espaço são realizados
tomografia computadorizada de

FALECIMENTOS
SR. ANTONIO FABRE NETO
faleceu dia 15/07/2022, na cidade de Piracicaba, contava
71 anos, filho dos finados Sr.
Alfredo Fabre e da Sra. Virgilia Gomes, era casado com a
Sra. Edina Macedo Fabre, deixa os filhos: Sidney Fabre;
Antonio Marcio Fabre casado
com a Sra. Priscila Ferreira
Duarte Fabre. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 15/07/2022
às 13h30 no Cemitério Santa
Maria da Serra / SP. (Abil Grupo Unidas Funerais)
SR. ODILON SIQUEIRA faleceu dia 18/07/2022, na cidade
de São Pedro, contava 78

98166-5783

última geração, ultrassom, mamografia, colonoscopia, endoscopia, raio-x contrastado, ecocardiograma, holter, teste ergométrico, espirometria, biópsia de
próstata e de tireóide, doppler
vascular, diversos exames oftalmológicos, entre tantos outros.
O espaço também é preparado
para realizar, sob demanda, eletroneuromiografia, urodinâmica, espirometria infantil e eletroencefalograma, além de possuir um Centro Cirúrgico para
procedimentos eletivos. A estrutura foi construída ao lado do
Novo Terminal Urbano, também
entregue por Denis, possibilitando o pleno acesso do cidadão
barbarense por meio do transporte público, vindo de qualquer
região da cidade.
A duplicação do número de
postos de Saúde, a ampliação
em duas vezes do número de
leitos de UTI, a implantação de
novos serviços, a compra de
equipamentos e a contratação
de profissionais foram acompanhadas também da capacitação
e certificação: A rede municipal
de Saúde de Santa Bárbara
d'Oeste passa por auditorias
constantes e com a Certificação
de Qualidade ISO9001 - algo
muito raro na saúde pública de
um município.
"Com planejamento e organização fizemos uma ampla
transformação. Em 8 anos investimos mais de R$ 1 bilhão na
rede municipal de Saúde. Estes
foram os primeiros passos
dados na minha cidade. O desafio em Saúde é constante e
cabe a nós trabalharmos para
qualificar os serviços oferecidos aos cidadãos, em todas
as cidades da região", acrescentou Denis Andia, que é
pré-candidato a deputado federal pelo MDB.

anos, filho dos finados Sr. Paulo Antonio Siqueira e da Sra.
Iria Delicio de Siqueira, era
casado com a Sra. Doralice
Carrara Siqueira, deixa os filhos: Paulo Jose Siqueira (
In-Memorian), Odilon Reinaldo Siqueira; casado com a
Sra. Elaine Cristina Faber;
Iriana Aparecida Siqueira
Lajes, casada com o Sr.
Jose Maria Lajes. Deixa irmãos, netos, bisnetos demais familiares e amigos.
Sepultamento dia18/07/
2022 às 16h30 do Velório
Memorial de São Pedro / SP,
para o Cemitério da Saudade de São Pedro / SP. (Abil
Grupo Unidas Funerais)
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Saúde de São Pedro
realiza mutirões para
consultas com cardiologista

Atletas da Top
Training conquistam
8 medalhas
Daniella Oliveira

Com a contratação de mais profissionais, Secretaria
de Saúde deve zerar a fila de espera por cardiologista
A Secretaria de Saúde de
São Pedro deve zerar a fila de
espera por consultas com cardiologista. Desde abril, com a
contratação de mais um médico, equipes da Umis (Unidade
Mista Integrada de Saúde),
além de aumentar o número de
atendimentos durante a semana, realizam mutirões aos sábados para atender os pacientes
que aguardam por essa especialidade. De acordo com a enfermeira responsável pela Umis,
Caroline Azevedo, a lista de espera por consultas de pacientes com necessidades cardiológicas chegou a 600 pedidos.
"Estamos zerando essa lista.
Desde que houve a contratação do segundo médico, já foram oferecidas 608 vagas, sendo 512 atendimentos e 96 faltas", disse sobre todas as consultas oferecidas na unidade.
Com os mutirões realizados
aos sábados, nos dias 21 e 28 de
maio, 9 e 16 de julho, foram disponibilizadas mais 170 consultas. "Entramos em contatos com
os pacientes, agendamos os exames antes da consulta, e eles já
saem do consultório com pedidos possíveis novos exames e
início do tratamento", disse Caroline, ao ressaltar que os dois
médicos também atendem durante a semana. "Temos cardiologista de segunda a sexta-feira".
Acompanhada da filha Fernanda Nogueira, a aposentada
Inês Nogueira, de 77 anos, passou pela consulta com o médico
Marcos Mendes no último sábado. "Como já fiz algumas cirurgias cardíacas, preciso desse acompanhamento. Marquei
há pouco menos de 40 dias e já
fui atendida. Foi tudo muito
bem", contou.
A dona de casa Cristiane
Pereira também participou do
mutirão. "Passei por um neurologista e ele pediu para passar
por um clinico geral, que pediu
para consultar com o cardiologista. Me ligaram essa semana,
fiz o eletro e consegui". A aposentada Maria Dorothea Vacari também foi consultada. "Preciso cuidar da minha ansiedade e também da pressão. Vou
fazer alguns exames e depois
volto para o retorno", contou.
O secretário de Saúde de
São Pedro, Leandro Carneiro
Sanches, falou da parceria entre a secretaria e o Hospital São
Lucas. "Aumentamos o número de médicos no atendimento
de cardiologia desde maio des-

Daniella Oliveira

Alunos da academia Top Training, de São Pedro, conquistaram oito medalhas em campeonato estadual

Dr. Marcos Mendes com a paciente Inês e a filha Fernanda Nogueira

te ano, colocando mais dois profissionais para atender as necessidades cardiológicas, para as
consultas de cardiologia e exames de ecocardiografia que estão sendo executados no hospital de São Pedro".
Ainda segundo ele, esse
avanço só foi possível por conta
da boa gestão entre Secretaria
da Saúde e hospital. "O objetivo
principal é melhorar o acesso
para os pacientes usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS),
com ampliação dos serviços e
incorporação de novas tecnologias, proporcionando o melhor
resultado em tempo oportuno
aos moradores de São Pedro".
FALTAS EM ALTA - Com
a média de 25% de faltas do número total de consultas agendadas, o secretário destacou
a necessidade de avisar sobre
a ausência com antecedência.
"Se pessoas puderem dar o valor correto ao serviço, entenderão que ao faltar, estão
prejudicando outra pessoa
que poderia estar nesta ausência. Se puder avisar com 72 horas de antecedência para a equipe de saúde da unidade, essa
vaga poderia ser ocupada por
outro paciente", disse.
No mutirão de último sábado,
por exemplo, das 40 consultas
agendadas, 8 faltaram. Nos dias
21 e 28 de maio, dos 49 pacientes
aguardados, 14 não foram. No total, dos quatro dias de mutirão, das
170 pessoas que confirmaram a
consulta, 41 não compareceram e
não informaram a equipe.

Mutirão realizado no último sábado (16) teve 32 atendimentos e 8 faltas

Com a contratação de mais médicos, Umis deve zera fila para cardiologista

Representando o município de
São Pedro, atletas da academia Top
Training conquistaram diversas
medalhas e troféus numa competição de fisiculturismo, realizada em
São Paulo, no último dia 10 de julho. Organizado pela Confederação
Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF), filiada
a I.F.B.B (International Federation of Fitness and Bodybuilding), o
evento reuniu centenas de competidores de todo Estado.
Resultado de muito treino,
disciplina e orientação alimentar,
os atletas Thamy Nascimento, Natália Varrengia e o estreante Tiago
Braga trouxeram oito medalhas do
campeonato estadual. "Tivemos o
privilégio de acompanhar de pertinho cada batalha, cada gota de
suor e cada detalhe da preparação
deles. Além das medalhas, é claro,
voltaram com muito mais experiência, lembranças e prontos para
um novo desafio", comentaram os
proprietário da Top Training.
Com quatro medalhas e troféus, Thamy Nascimento ganhou
nas categorias Top 1 Master + 30,
Top 1 master sênior, Top 2 Bikini
acima de 1,63m, Top 2 Dupla. Natalia Verrengia venceu em Top 1
wellnes acima de 1,63m e Top 1
Master + 30. E, Tiago Braga, es-

trou as competições com duas conquistas: Top 1 Men's Physique
1.72m e Top 1 Men's Physique Jr.
De acordo com o preparador
físico da equipe, Diego Durães Dante, cada categoria tem seus próprios critérios. Na Bikini, os árbitros
analisam a simetria física, forma
física e desempenho pousando no
palco; aparência física geral, simetria, tom de pele, e apresentação
geral. Na Wellness são analisadas
mulheres que possuem um físico
sem separação muscular, atlética
de estética agradável, com maior
massa corporal do que a de Bikini.
No
caso
da
categoria
Mens`Physique, os juízes procuram competidores que exibam a
forma e a simetria adequadas,
combinadas com a musculatura e a condição geral.
Fisiculturismo é uma prática
que visa o desenvolvimento dos
músculos corporais a partir da hipertrofia muscular, ou seja, aumento no volume da massa muscular. Apesar de não ser considerado um esporte oficial, existem muitas competições entre fisiculturistas para saber quem
possui o corpo com os músculos
mais desenvolvidos. Mais informações sobre a competição:
@fbbfbrasiloficial
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C AMPEONA
TOS
AMPEONAT

Dente de Leite e Dentão têm seus campeões
No 6 de julho, aconteceram
as finais do Campeonato de
Futsal Categoria Dente de Leite e
Dentão organizado pela Prefeitura
de São Pedro, por meio da Coorde-

nadoria de Esportes e Lazer. As
partidas foram realizadas no
Ginásio Municipal Antonio Carlos Siloto Filho, o Bordadão.
O Peru foi o campeão, seguido

por Uruguai, Argentina e Equador.
Foram sete rodadas realizadas entre 25 de maio e 6 de julho, com
participação de 64 crianças inscritas. Da Categoria Dente de Leite

Peru

participam nascidos em 2010 e
2011. O artilheiro da competição foi
Lucas Campos, com 14 gols, do
Peru, time também do goleiro menos vazado, Rodrigo Maciel.

Da Categoria Dentão, participam os nascidos em 2007,
2008 e 2009. O campeão foi a
Alemanha, o vice-campeão
França; terceiro lugar Bélgica e

Uruguai

Alemanha

Equador

França

Portugal

Bélgica

Argentina

FRALDINHA

quarto lugar, Portugal. O artilheiro foi Marcos Romera, da
Bélgica, com 12 gols marcados e
o goleiro menos vazado foi Daniel Matias, da Alemanha.

E

DENTINHO

Equipes do Marrocos e da Dinamarca são
campeãs do Campeonato de Futebol Society
Daniella Oliveira

Após sete rodadas de muita
bola no pé e redes balançando, no
último sábado, 16, o Campeonato
de Futebol Society categorias Fraldinha e Dentinho definiu seus times campeões. Realizado pela
Prefeitura de São Pedro, por
meio da Coordenadoria de Esportes e Lazer, o evento esportivo que reuniu 77 crianças de 7
a 10 anos também contou com
a parceria Ollé Futebol Society.
Pela categoria Fraldinha,
que teve os jogos disputados por
três equipes de crianças nascidas entre 2014 e 2015, o time
Marrocos se consagrou campeão. O grupo do Senegal ficou
como vice-campeão e Camarões
em terceiro lugar. O menino Pedro Varalda, do Marrocos, foi
o artilheiro do campeonato com
11 gols marcados.
Na categoria Dentinho, que
reuniu cinco times de jogadores nascidos entre 2012 e 2013,
a equipe Dinamarca recebeu o
troféu de campeã. A Inglaterra
ficou como vice-campeã, Espanha em terceiro, Suíça em quarto e México com a quinta coloca-

ção. O troféu de artilheiro foi para
Vinícius Rodrigues, da Inglaterra,
com 10 gols. E dos goleiros menos
vazados, Kauã Trevisan e Felipe Rodrigues, foram premiados
pelo time da Dinamarca.
Além da presença dos pais,
parentes e amigos das crianças,
a final do campeonato foi acompanhada pelo coordenador de
Esportes e Lazer, Claudinei Arruda, assistente Maria Angélica Nogueira, vereador Dudu,
Claudio Zanzim e toda sua equipe da Ollé. A partir do dia 1º de
agosto, serão abertas inscrições
para o campeonato de futsal.
"Quero agradecer ao prefeito Thiago Silva, que sempre nos apoia com esses campeonatos, aos pais e responsáveis pelas crianças, que
confiam em nosso trabalho,
e também a essa parceria com
a Ollé. Acredito que esse tipo
de parceria entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para o sucesso desses
eventos", declarou o secretário
de Governo e coordenador de
Esportes Claudinei Arruda.

Time da Dinamarca é campeã da categoria Dentinho

Coordenador de Esportes, Claudinei Arruda, acompanhou a
final do campeonato

Equipe Marrocos é campeã da categoria Fraldinha
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Campeão Peñarol

Peñarol
é campeão
do Futebol
Regional
Amador

A

pós 36 rodadas aconteceu no domin
go, 17 de julho, a partida final do Cam
peonato de Futebol Regional Amador
de São Pedro, no Estádio Municipal Mário dos Santos Menezes, o Campo Velho.
Na disputa da grande final, Peñarol fez 4
a 0 no Santa Maria e garantiu o título. Em
terceiro lugar ficou o Morcegos e em
quarto, o Árvore. Também participaram
da disputa os times Torrinha e Flamengo. Entre os destaques da disputa estão o goleiro menos vazado, Yuri Gabriel, do Penãrol,
e os artilheiros Gabriel Ribeiro , Alex Oliveira, do Morcegos, e Danilo Rodrigues,
do Peñarol, com 8 gols marcados cada.

Vice Campeão Santa Maria

AGRADECIMENTO
O secretário de Governo e coordenador de
Esportes Claudinei Arruda acompanhou as
finais. "Agradeço o apoio do prefeito Thiago
Silva às atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Esportes e Lazer. Fazemos todo o
planejamento pensando em diferentes perfis
de público e em oferecer atividades que garantam melhorias na qualidade de vida", disse.
3 lugar Morcego
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C OMÉRCIO

Ótica São Pedro celebra 46 anos de tradição
Desde julho de 1976 sob comando do Seu Enoch, a Ótica São Pedro festeja seu aniversário com preços especiais de lentes e armações
Daniella Oliveira

Inaugurada em julho de 1976 pelo Seu Enoch, Ótica São Pedro mantém tradição do bom atendimento
Para comemorar os 46 anos gue com atendimento diferencia- São Pedro é também considera- anos sendo o único no ramo de
de história no comércio de São Pe- do, serviços de qualidade e sempre da a primeira ótica de precisão ótica na estância."Sou do temdro, neste mês de julho, aÓtica São com os melhores preços e facilida- no município, com serviços que po que o atendimento era mais
Pedro está com preços especiais em des no pagamento.
vão desde pequenos reparos até demorado e os clientes precisaarmações e lentes de renomadas
Localizada na rua Veríssi- alto grau de tecnologia.
vam de semanas para sair da
marcas. Com quase cinco décadas mo Prado, 937, Centro, o atenHomenageado pela Câmara loja com os óculos prontos. Hoje,
de tradição, a ótica comandada por dimento acontece de segunda a dos Vereadores com o título de com a modernidade dos laboraEnoch Soares da Costa, carinhosa- sexta-feira, das 8h às 18h, e aos Cidadão São-pedrense, Enoch tórios e da fabricação de lentes,
mente chamado de Seu Enoch, se- sábados, das 8h às 14h. A Ótica conta que passou cerca de 20 as pessoas podem ter seu pedi-

do em até 24 horas", explicou.
Com marcas mundialmente conhecidas, como Varilux,
Hoya, Kodak, Crizal, na Ótica
São Pedro há diversas linhas
nacionais, importadas, com lentes especiais, com proteção ultravioleta e lentes e armações
especiais para crianças. "Neste

mês de aniversário vamos ofertar armações a partir de R$ 90
e lentes Varilux a partir de R$
940 (divido em até 10 vezes no
cartão, sem juros)".
SERVIÇO: AÓtica São Pedrofica na ruaVeríssimo Prado,
937, área central de São Pedro. Mais
informações: (19) 3481-1677

M USEUS

GT terá participação no Encontro de Museus
O Museu Gustavo Teixeira foi
convidado a participar do VII Encontro de Museus - Casas Literários 2022, que acontece de 28 a 30
de julho de forma híbrida - presencial e on line e tem como tema "Agoridade: a Reconstrução do Passado no Presente"
A abertura, às 19h do dia
28 de julho, será com a mesa de
abertura "O futuro dos museus-casas em rede", discussão
que acontecerá presencialmente no Anexo do museu Casa Guilherme de Almeida, na rua Cardoso de Almeida, 1.943, em São
Paulo, e será transmitida por
meio da plataforma Zoom.
Participam desta mesa Angélica Fabbri,diretora executiva
da ACAM PortInari; Marcelo
Tápia,diretor da Rede de Museus-Casas Literários de São
Paulo; Paula Paiva Ferreira, coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM), da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo e Renata Motta, presidente do ICOM
Brasil e diretora executiva do
IDBrasil. O mediador será Ivanei da Silva, museólogo da Rede
de Museus-Casas Literários de
São Paulo. Estão programadas
participações especiais de Júlio

Mendonça, coordenador do
Centro de Referência Haroldo
de Campos, da Casa das Rosas;
M
a
r
c
e
l
o
Tupinambá,coordenador de
programação da Casa Mário de
Andrade e Simone Homem de
Mello,coordenadora do Centro de
Estudos de Tradução Literária da
Casa Guilherme de Almeida.
O encerramento será com
apresentação do Coral da Casa das
Rosas no Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.
Em sua sétima edição, o encontro focalizará a temática inspirada no conceito adotado
como norteador para as atividades dos Museus-Casas Literários de São Paulo para o ano
de 2022. O conceito de "agoridade", colhido de um marcante
ensaio de Haroldo de Campos,
envolve a eleição de referências
do passado a partir das quais o
presente se reinventa.
A participação do coordenador de Cultura e diretor do
Museu Gustavo Teixeira, Ivan
Teixeira, será no dia 29, às 16h,
na Mesa "A reconstrução do
passado: experiências".Também
participam desta mesa Márcia
Luíza Freitas Ganem,presidente
do Instituto Casa de Castro Alves (Salvador, BA) e Maria João

SÃO PEDRO - No último dia 14, houve a inauguração oficial
do Poupatempo em São Pedro, onde esteve presente o secretário estadual da casa civil Cauê Macris, representando o
governador do Estado Rodrigo Garciam. Na solenidade a
vereadora Cleusa Barros, teve a oportunidade de agradecer a
Cauê Macris pela vinda do Poupatempo em São Pedro. O
Poupatempo unidade 162 do Estado fica situado a avenida
dos imigrantes 688 e funcionará de segunda a sexta das 9 às
17 horas e aos sábados das 9:00 às 13 horas

Encontro começa dia 28 e termina dia 30, em São Paulo
Amado, coordenadora de Comunicação do Memorial Casa do Rio
Vermelho (Salvador, BA).
A programação completa pode
ser conferida em http://
www.casaguilhermedealmeida.org.br/
programacao/verprogramacao.php?idprog

ramacao=1432&iddata=5418. E as
inscrições para os eventos podem
ser feitas em:
https://
poiesis.education1.com.br/publico/inscricao/dc66b44552c92b64725
c5483f5881102. Osparticipantesque
tiverem 75% de frequência no Encontro poderão solicitar certificado.
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DE

GAMES

Alunos visitam Museu
Itinerante do Videogame
Além de conhecerem consoles e jogos raros, os visitantes também
puderam jogar em alguns videogames que fizeram história
Alunos do curso de design de
games oferecido pela Secretaria de
Educação de São Pedro visitaram
o Museu Itinerante do Videogame,
em Santa Barbara d'Oeste. Na última sexta-feira, dia 15, aproximadamente 25 alunos acompanhados
de seus responsáveis conheceram
diversos modelos de vídeo games e
jogos que contam os 50 anos da
história da evolução dos consoles.
"Ter a oportunidade de conhecer e
jogar nos videogames mais emblemáticos da história é uma experiência única", definiu o professor do
curso, Jonas Onofre.
O Museu tem mais de 350 videogames. Além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes
também puderam jogar em alguns
videogames considerados icônicos.
A viagem foi organizada para proporcionar aos estudantes o contato com consoles de outras gerações
e vivenciar as partes teóricas.
"Estamos completando 50
anos desde a criação do primeiro
console e vivenciar isso com os alunos é eletrizante. Muitos deles nas-

Visitantes também puderam jogar em videogames que fizeram história

cidos no século 21 não tiveram a
chance de conhecer um Atari,
Mega Drive, ou melhor, um Telejogo. Então tivemos muita explicação em cima disso, jogos interativos, diversão pura! Eles já estão até
animados para saber quando será
a próxima.", completou Jonas.
O aluno Renan de Oliveira
contou sobre a experiência, "Foi

uma experiência bem legal, nós
aprendemos bastante e vai ajudar
na hora que estivermos desenvolvendo nosso jogos", disse.
O curso de design de games é o
primeiro curso do gênero da Rede
Municipal de Ensino e contempla
alunos de 9 anos até o fundamental
II. Com início no dia 4 de julho, o
curso terá duração de 6 meses.

P ASSEIO

Ciclistas irão percorrer 47 km
da Serra do Itaqueri
Para celebrar a Semana
Municipal do Ciclismo, instituída pela lei 4.149, de 2020, a Prefeitura de São Pedro, por meio
da Coordenadoria de Esportes
e Lazer, vai realizar no dia 21
de agosto um passeio ciclístico
turístico pela cuesta de São Pedro, na serra do Itaqueri.
Com presença confirmada
de 17 grupos de pedal de Charqueada, Águas de São Pedro,
Santa Maria, Torrinha, Piracicaba, Botucatu, Rio Claro, São

Paulo, Itu e Brotas, o percurso
será de nível intermediário, com
trajetos por terra e asfalto e distância aproximada de 47 km.
O grupo Pedal Turma do Zé
é parceiro na organização do
evento que também será em prol
do Fundo Social de Solidariedade de São Pedro. Os participantes poderão doar 1 litro de leite
para a entidade que auxilia famílias vulneráveis de São Pedro.
A saída será do largo da igreja
Santo Antônio, no alto da serra,

com concentração às 7h e a saída
pontualmente às 8h.
"O passeio terá o apoio do
trânsito, da Guarda Civil Municipal, de uma ambulância, carro
de apoio com água e fruta durante todo o percurso" conta o
secretário de Governo e coordenador de Esportes, Claudinei
Arruda. A lista de atrações tem ainda sorteio de brindes e banda com
música ao vivo. As inscrições podem
ser feitas pelo link https://forms.gle/
H6K8WYxHZrEYCsHz8

AGRADECIMENTO
Nós, da Reda Eventos, organizadora da 19ª edição do Encontro
Nacional de Motociclistas de São Pedro - Expo Moto Show queremos agradecer o apoio e a colaboração de todas as
empresas e pessoas que contribuíram com o sucesso desse
encontro de 2022. Foram três dias intensos, de muita música, alegria e diversão para todos que visitaram o Centro
de Eventos e prestigiaram nossa extensa programação.
Agradecemos a Prefeitura de São Pedro, por meio do
prefeito Thiago Silva, Secretaria de Turismo e todas as
secretarias que nos acompanharam, ao Moto Clube Rota
304, aos nossos patrocinadores, motoclubes de várias
cidades, equipe de prestadores de serviços, e, principalmente, cada visitante que nos honrou com a alegria de
sua presença. Finalizamos essa edição com a certeza que nos tornamos o melhor Encontro de Motociclista do Estado de São Paulo!
David de Souza e equipe da Reda Eventos
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Memorial Metropolitano de Piracicaba
A Abil Grupo Unidas e o Grupo Bom Jesus inauguraram, recentemente, o "Memorial Metropolitano de Piracicaba", Crematório Humano e Pet.
O novo empreendimento possui também salas de velório, salão nobre para cerimônias póstumas, espaço pet e um amplo estacionamento.
Empresários dos setores funerário, clínicas veterinárias, autoridades, parceiros e amigos, estiveram presentes para conhecer os 10.000m2 de
área, com 3.000m2 de construção assinado pela Kraide Engenharia, localizado na Rua Cajobí, 326, Parque Continental (Chicó), Piracicaba,
São Paulo. Contato 19 3382-5292. Atendimento de segunda-feira a domingo das 8h às 20hs.
Texto: Marcelo Oliveira; Fotos: Paulo Vallido; Edição: Luiz Pereira Neto)

Diretores e autoridades

Achile Alesina, Gabriel Ferrato e Carlos Longatto

Achile Alesina

Alcides Burckarte, Dirlei Baccili, Gilson Baccili e Carlos Longatto

Alcides Burckarte Jr.

Alcides Burckarte Jr., Bruno Cappelletti, Evandro Zocca,
Euvaldo Zocca e Carlos Longatto

Bruno Cappelletti, Mateus Zocca, Matheus Burckarte
e Marcelo Razera

Carlos Longatto

Carlos Longatto e Euvaldo Zocca

Carlos Longatto, Euvaldo Zocca e Marcelo Razera

Carlos Longatto e Karla Longatto

Desencerramento da placa de inauguração

Dirlei Baccili, Luiz Claudio Araujo, Claudio Fioravanti
e Carlos Longatto

Edgar Gaspar, Carlos Longatto, Roberto Morais,
Gilmar Rotta e José Coral

Empresarios (as) do setor funerário

Euvaldo Zocca

Fachada principal

Gabriel Ferrato

Gilmar Rotta

Gilmar Rotta, Euvaldo Zocca, Roberto Moraes,
Gabriel Ferrato e Carlos Longatto

José Coral e Carlos Longatto

Liliane, Evandro Zocca, Livia Xavier, Mateus Filho, Euvaldo,
Nira Zocca, Eliel, Camila Xavier, Mateus e Ariane Zocca

Rodrigo Santos, José Coral, Edgard Gaspar, Euvaldo Zocca,
Jorge Aversa e Carlos Longatto

Matheus, Caroline, Rita, Alcides Burckarte Jr,
Camila e Bruno Cappelletti

Nido, Guilherme Izatto, Tozé Izatto e Carlos Longatto

Marcelo Kraide, Carlos Longatto e Ricardo Kraide

Sala de velório

Sala de velório

Salão nobre cerimônias funebres

Placa de inauguração
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Parabéns, Águas de São Pedro!
Professora Bebel
Minha
querida
Águas de São Pedro faz
aniversário. Seus 82
anos de existência nos
enchem de orgulho,
porque essa linda terra
floresce mais e mais a cada
ano, sem perder as características acolhedoras e hospitaleiras de seu povo. Nesta cidade cresci. Aqui se desenhou, nas

brincadeiras de infância,
minha missão de professora, razão de toda a minha trajetória e que moldou e molda não somente meu trabalho profissional, mas também minha
atuação como cidadã e
parlamentar. Independentemente
das funções que tenho exercido e
venha a exercer, serei sempre uma
professora. Em Águas de São Pedro está minha família. Aqui está

crescendo, cada vez mais linda e
cada vez mais inteligente, o tesouro da minha vida, Maria Manuela, cercada de amor de cuidados. Nessa terra meu pai e minha
mãe fincaram suas raízes e aqui estão meu irmão e minhas irmãs,
sobrinhos e sobrinhas. Nesse aniversário de 82 anos, só posso desejar que Águas continue sempre a
se desenvolver, mas que seus governantes olhem sempre para
quem mais precisa. Para quem pre-

Aqui se
desenhou, nas
brincadeiras de
infância, minha
missão de
professora
cisa de trabalho, para quem precisa de serviços públicos, de saúde,
de cultura, lazer, de assistência e
qualidade de vida.
Que suas ruas pacatas e calo-

rosas e suas praças tenham cada
vez mais árvores e sombras para o
descanso de sua gente e para que
possam atrair cada vez mais visitantes, pois o turismo também é
vocação dessa nossa terra querida
e pode ser fator de grande desenvolvimento.
Como deputada estadual, representante de toda a região na
Assembleia Legislativa, sigo com
meu compromisso de contribuir
para o desenvolvimento regional,

particularmente na nossa cidade. Como cidadã, mesmo que
não exerça cargo algum, sempre estarei pronta a ajudar nossa querida cidade.
Que venham muitos mais aniversários e que a cada ano tenhamos mais e mais motivos para comemorar.
Viva Águas de São Pedro!
______
Professora Bebel, deputada estadual (PT)

