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Artesãs comemoram Dia Mundial com
exposição, música e contação de história
Evento gratuito e aberto ao público acontece dia 30 de julho, das 12h às 17h, no Parque Maria Angélica Manfrinato

Daniella Oliveira

Para comemorar o Dia Mundi-
al do Bordado, no dia 30 de ju-
lho, bordadeiras da Associação
Art'sTrama e do Grupo Solidá-
rio Matriz de São Pedro promo-
vem uma programação especial
no Parque Maria Angélica Man-

frinato. Com apoio da Coorde-
nadoria de Cultura, das 12h às
17h, ao lado da sede da associa-
ção, haverá exposição e vendas-
de artesanato, música ao vivo,
contação de história e recreação
para as crianças. A8

REFORMULADA A PRAÇA SÃO BENEDITO – Planejada para ser mais uma opção de espaço para a
realização de atividades variadas, a reformulação da praça São Benedito foi inaugurada na sexta-feira,
dia 22, já com um grande evento: o Festival do Torresmo, realizado pela primeira vez em São Pedro. A3

Com apoio da Coordenadoria de Cultura, evento será promovido por bordadeiras da Art'sTrama e do Grupo Solidário Matriz de São Pedro

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Bairro Mariluz Ganha praça
"São Pedro tem 67 bairros e que-
remos levar equipamentos públi-
cos para todos eles, para valori-
zar estes locais. Aqui no Mariluz
planejamos esta área de lazer
como mais um benefício para a
comunidade". A fala do prefeito

Thiago Silva na inauguração da
praça Lázaro de Godoi, no bair-
ro Mariluz, na noite de quin-
ta-feira, 28,resume o plane-
jamento feito pela Prefeitu-
ra de São Pedro para diver-
sos locais de São Pedro. A4

O professor Fernando Haddad, ao lado de Márcio Franca,
empunha o braço na confirmação da sua candidatura para
governador do Estado de São Paulo. Candidatos à Câ-
mara Federal e à Alesp foram também confirmados
sábado  (23 ) ,  em São  Pau lo .  No  des taque ,  a
Professora Bebel, candidata à reeleição para a Alesp. A9
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Os dilemas dos canhoteiros
Aldo Nunes

Quem não é canho-
to (esquerdo) não sabe
dos preconceitos pelos
quais os canhoteiros
passam, pelos simples
fatos de seremmais
adestrados ao uso dos
membros superiores (mão) e infe-
riores (pé), que podem ser notados
por quem é destro (direito). Por isso
carregam consigo uma aparente
característica que lhes causam e
continuam causando preconceitos
que os submetem a inúmeros pro-
blemas psicológicos,sociais e de
menosprezo,hoje apelidado de
"bullying" e que a neurofisiologia
clínica: área de atuação médica que
diz respeito ao estudo que envolve
o Sistema Nervoso Central (cére-
bro e medula) e o Sistema Nervoso
Periférico (raízes, nervos e múscu-
los). Eu que sou canhoto, cito aqui
alguns dos maiores preconceitos
que tive de suportar, especialmen-
te na minha fase infantil, quando
já frequentava escola de primeiro
grau, onde a minha formação in-
telectual começava a ser formada,
a saber: a) segurar com a mão es-
querda lápis, cadernos, livros e ser
criticado pelos colegas de ser do
contra, por utilizar a mão esquer-
da (a errada); b) ser obrigado a
sentar-se no lado esquerdo das car-
teiras que eram duplas para não
atrapalhar o colega (que não era
canhoto); c) cumprimentar às pes-
soas com a mão esquerda e ser cor-
rigido, na maioria das vezes de for-
ma ofensiva; d) notar que os ca-
dernos e livros eram feitos para
quem utiliza a mão direita e com
isso ridicularizar meu procedimen-
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O Patriarca da Ecologia
José Renato Nalini

Duzentos anos da Inde-
pendência propõem revisita a
personagens dessa ruptura da
colônia com a metrópole e o nas-
cedouro de um Império sul-ame-
ricano. Figura sobre a qual ain-
da não se exauriu o repertório lite-
rário é José Bonifácio de Andrada
e Silva. É cognominado o "Patriar-
ca da Independência". Mas nem to-
dos sabem que ele poderia também ser
chamado "Patriarca da Ecologia".

Marcelo Leite, no ensaio "Al-
goritmo da destruição", recupera
algo desse santista polivalente. Re-
corre ao historiador José Augusto
Pádua e seu livro "Um sopro de
destruição: pensamento políti-
co e crítica ambiental no Brasil
escravista - 1786-1888".

José Bonifácio foi bem moço
para Portugal e ali formou-se na
Universidade de Coimbra, inspira-
do pelo Iluminismo e pelo natura-
lista italiano Domenico Vandelli,
precursor na crítica à destruição
ambiental que já se verificava em
Portugal e em suas colônias. Boni-
fácio se preocupava com a vegeta-
ção da pequeníssima nesga de ter-
ra contígua à Espanha, propondo
um urgente replantio.

Para José Augusto Pádua, os
quatro pilares detectáveis na obra
de Andrada são: visão de mundo
fundada na economia da nature-
za. Esta é pródiga e fornece, gra-
tuitamente, um patrimônio inesgo-
tável, desde que bem administra-

Jovens querem
um novo Brasil

Alexandre Padilha

Os desmandos do
atual governo em redu-
zir orçamentos para po-
líticas públicas, tem le-
vado a nossa sociedade
a uma crise sem prece-
dentes na economia,
saúde, educação, cultura, lazer
e em todos os sentidos da vida.
Tudo isso, tem mudado a pers-
pectiva do presente e do futuro
da juventude brasileira.

Ainda sem combatermos e
superarmos a pandemia da Co-
vid-19 de maneira eficiente, o
Brasil  vive outra pandemia:
a de saúde mental,  com mi-
lhares de brasileiros deprimi-
dos e ansiosos, resultado do
luto, medo e isolamento cau-
sados pela pandemia, a per-
da de renda e a preocupação
do desemprego, impactos do
desmando do governo atual.
Pesquisas apontam que a saú-
de mental dos jovens-adultos é
uma das maiores preocupações
no Brasil e no mundo.

O Instituto DataFolha apre-
sentou dois levantamentos recen-
temente: um que mostra que 34%
dos estudantes estão com dificul-
dade de controlar emoções e outro
que aponta que a rejeição ao gover-
no Bolsonaro é de 67% entre os elei-
tores de 16 a 29 anos.

Esses resultados são reflexos
de uma juventude que sofre com a
evasão escolar e nas universidades,
a carestia, a alta taxa de desempre-
go que é alta entre os jovens e a
falta de incentivo a políticas de saú-

to anormal, utilizando a mão
esquerda; ser apelidado de
esquerdinha para me colocar
fora da interação com os de-
mais colegas da classe, pois
eu não era boa
companhia;quando já me
preparava nas aulas de cate-
cismo na capela do Dispen-

sário dos Pobres, perto da minha
casa,  para fazer a 1ª comunhão,
não me esqueço, jamais, havia ora-
ções que recitávamos e uma delas
falava-se: "... está sentado à direita
de Deus Pai todo poderoso...", o que
me fazia entender que eu era mesmo
portador da alguma anormalidade,
pois até com Deus os destros eram
colocados em primeiro lugar, defi-
ciência essa que eu me abstinha de
passar para os meus pais, especial-
mente para minha mãe que era pro-
fessora, guardando comigo esses-
problemas para não preocupa-los.

Concluído o estudo primário e
já adentrando no secundário, fora
do horário escolar, comecei a me
preparar para o trabalho aprenden-
do algum ofício, como era de cos-
tume na época e, comecei a frequen-
tar uma bicicletaria e um sapateiro
onde ganhava alguma gorjeta e
aprendia ambos os ofícios onde vi
que toda ferramenta para esses tra-
balhos era feita para quem era des-
tro e o canhoto tinha que apren-
der, também, a adaptar seu ferra-
mental para exercer essas ativida-
des. Logo em seguida, graças ao
aprendido na bicicletaria e sapata-
ria, fui convidado para trabalhar
num escritório contábil como offi-
ce-boy onde esses ofícios me foram
de vital importância na manuten-
ção dos calçados da família do pa-
trão, das máquinas de escrever, de

somar, de calcular do seu escritó-
rio e me socializar com pessoas de
conhecimentos técnicos, raças, re-
ligiões e credos diversos, onde
aprendi a convivência além dos
meus limites e melhor vero mundo
sobre um ponto de vista mais am-
plo e mais humano, em especial o
meu lado canhoto que não me faz
inferior aos demais destros.

Busquei, a partir de então, a
aprimorar meus estudos e apren-
der que sem ele, a nossa consciên-
cia não se amplia e nós não partici-
pamos das coisas boas que a vida
nos proporciona. O conhecimento,
como sempre escrevo em meus ar-
tigos, é a chave que nos abre toda-
sas portas, assim como a delicade-
za. Posso afirmar, sem sombras de
dúvidas que todos nós somos es-
peciais. Basta querer!

A neurofisiologia clínica, área
da ciência médica, que está se des-
tacando hoje como uma área im-
portantíssima, preocupando-se
com o nosso cérebro: "O cérebro
consiste em dois hemisférios que
trocam informações através de
uma ponte: o corpus callosum. Os
dois hemisférios processam infor-
mação de maneira bastante dife-
rente e possuem diferentes habili-
dades; pode-se dizer que cada um
tem sua própria personalidade -
José Foglia, neurocientista e con-

ferencista na Escola da Sabedoria,
em Adyar, Índia - pág. 8 - revista
nº 96 SOPHA - Editora
Teosófica".Tal resumo nos deixa
bem claro que essa nova ciência é
derivada do desenvolvimento da
psicologia e da espiritualidade,
ambas se utilizam da nossa mente,
cuja energia que às alimentam, ain-
da, não estamos preparados para
decifra-las e compreende-las am-
plamente. Havemos de desenvolver
muita sabedoria pura (agregada
deamor com tudo e com todos, sem
distinção), natural, sem o que não
transporemos os degraus além do
que alcança nossa vista.

Quer queiramos ou não, atra-
vessamos hoje um período de gran-
des mudanças. Tais mudanças
vêm acontecendo com uma veloci-
dade não esperada por que perde-
mos a noção do tempo. Se correr o
bicho pega, se pararmos o bicho nos
come. Não somos bicho, somos
humanos, não vamos alimentar esse-
ditadopopular, vamos viver a vida ob-
servando os requisitos necessários e
realizando nossas vontades e re-
freando nossos desejos descabidos.

A Lua é nova desde essa quin-
ta-feira, 28. Vai até o dia 05 de agos-
to, já no mês do vento, de empinar
pipas, chuva pouca e muita poeira.
Cada qual com suas crenças e seus
costumes, ergamos nossas mãos
para o céu e roguemos para que
tenhamos melhores dias e noites.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal
de Rendas aposentado do
Governodo Estado de São
Paulo E-mail: auduscon-
sultoria @gmail. com

do. Defesa do progresso eco-
nômico como instrumento
civilizatório, ou seja, a misé-
ria e a pobreza impedem que
o ser humano se desenvolva
e consiga explorar suas po-
tencialidades até atingir a
plenitude possível na voca-

ção de perfectibilidade que lhe é
própria. Era um apologista da ra-
cionalização das técnicas produ-
tivas pela aplicação pragmática
do conhecimento científico. A
ciência deve ser aplicada à des-
coberta e aprimoramento de
tudo aquilo que torne mais con-
fortável a vida humana.

Por fim, José Bonifácio criti-
cava a exploração destrutiva dos
recursos naturais. Tinha bem pre-
sente que o crescimento de uma
árvore, até tornar-se frondosa, era
tarefa para décadas de tempo, vi-
gilância para que a muda não fos-
se destruída, nem arrancada. Usar
da natureza como um supermer-
cado gratuito, do qual tudo se ex-
trai, nada se repõe, é uma política
equivocada e suicida. A humani-
dade não consegue viver sem os
recursos naturais da Terra.

José Bonifácio voltou aos 56
anos para o Brasil e logo se tornou
o chefe do gabinete de ministros de
Pedro I. Ele sustentava a emanci-
pação gradual de escravizados,
tanto que o jovem Imperador tam-
bém defendia a tese, acreditando
que a gradual imigração de euro-
peus não prejudicaria a lavoura tu-
piniquim, propunha a assimilação

de indígenas, a educação popular e
a superação do modelo agrícola
colonial. Não seria necessário des-
truir a floresta para que o novel
Império propiciasse vida decente
aos seus súditos.  As florestas eram
patrimônio muito venerado por
Bonifácio. Formavam um elemen-
to essencial para preservar a ferti-
lidade da terra e a abundância de
água. Advogava que a Corte só ven-
desse ou distribuísse terras para os
interessados em povoá-la, desde
que um sexto da área mantivesse
florestas naturais ou plantadas.

Como inteligência fulgurante,
muito acima da média dos políti-
cos profissionais que já voejavam
em torno ao Imperador, foi alvo de
malévolas intrigas e sua permanên-
cia na Corte durou pouco. Em ju-
lho de 1823 deixou o ministério.
Preso e exilado em novembro, per-
maneceu na França até 1829. O Im-
perador resignatário reconhece o
erro que praticara contra o fiador
da Independência e o chama para
ser tutor dos príncipes. Só que em 1833
é deposto, foi morar em Paquetá, onde
morreu cinco anos depois.  Suas idei-
as não seriam assimiladas pelos
tacanhos limites da elite à época,

não muito diferentes dos que hoje
se verificam nos considerados lí-
deres da terra. As elites não que-
rem uma Pátria desenvolvida,
porque povo educado não acei-
taria desmandos, falcatruas, a
corrupção endêmica, o descom-
promisso para com o Erário.

Com a curtíssima e míope vi-
são dos que se aproveitam da terra
até exauri-la completamente, os
brasileiros mantenedores das réde-
as do poder cultivam o mito do ber-
ço esplêndido. "Um mito ambíguo,
que pôs a natureza exuberante no
centro da autoimagem da nação
que surgia, motivando as mis-
sões científicas de naturalistas
patrocinadas pelo Império, mas
também a pintava como recur-
so em aparência infinito a ser
explorado", diz Marcelo Leite.

A aceleração do retrocesso
é flagrante e óbvia. Nossos bio-
mas já estão em colapso. Have-
rá catástrofes climáticas e que-
da expressiva na produção agrí-
cola. Há duzentos anos José Bo-
nifácio de Andrada e Silva já
nos alertava para isso. Nossa
surdez será trágica para as fu-
turas gerações.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Para a esquerda, os meios são justificados pelos fins
João Ribeiro Junior

Como entendem que
aquilo que consideram bom
para o país é uma verdade
absoluta, os políticos da es-
querda não se sentem obri-
gados a prestar contas ao
povo. Não se consideram antié-
ticos ou aéticos, porque na sua
visão, como os meios são justi-
ficados pelos fins, corromper é
apenas uma forma de manter o
poder não dividido. Daí uma de
sua característica é nunca apre-
sentarem plano de governo,
como o fez o PT, com seu líder
de ocasião, Lula. Se me per-
guntarem se os ilícitos que são

desventrados pela im-
prensa, pelas CPIs, pe-
las revelações dos en-
volvidos prestadas na
polícia e junto ao Mi-
nistério Público são
demonstrações de des-
vio de caráter desvio

de caráter dessas pessoas, res-
ponderei que não. Acreditam
eles na velha máxima de que o
ideal maior de implantação de
uma república esquerdista
( m a r x i s t a - l e n i n i s t a ,
stalinista,maoísta, etc.), tudo
justifica, inclusive a corrupção,
esse meio inidôneo, mas útil ao
seu desiderato. Felizmente, a
democracia em nosso país é (e

será) mais forte, mais sólida,
com um governo bolsonarista,
do que imaginavam.

Esperemos que no futu-
ro, o eleitor brasileiro saiba pre-
servar, nas urnas, a democra-

cia, a tanto custo reconquista-
da no Brasil, assegurando a li-
berdade do povo brasileiro de
decidir seu próprio destino e de
não se submeter às imposi-
ções dos seguidores da es-
querda, que entre nós, conti-
nuam apegados a ideias ana-
crônicas e malsucedidas em
todas as partes do mudo.

João Ribeiro  Junior,
advogado (USP),  do-
cente de Direito Cons-
titucional, Teoria Ge-
ral do Estado e Ciên-
cia Política, de Histó-
ria, doutor em Educa-
ção, mestre em Filosofia
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de mental e cultura, que tem
feito com que os jovens per-
cam a capacidade de viver
com plenitude e de sonhar
com um novo país e com
um outro futuro. Essa re-
jeição significa que a ju-
ventude brasileira não
aceita ser governada pelo

ódio, a omissão e a morte, que é
tríade do atual governo.

Bolsonaro provocou a reti-
rada do povo do orçamento e a

concentração do orçamento pú-
blico na mão de quem atende os
seus interesses e busca o prote-
ger. Isso faz com que o orçamen-
to para a Secretaria Nacional de
Juventude criada nos gover-
nos do ex-Presidente Lula,
tenha tido uma redução de
93% e tenha desaparecido do
orçamento público.

Além disso, recentemente, Bol-
sonaro afirmou "jovens têm que
correr atrás. Eu não crio empre-
go". Essa frase é a síntese do go-
verno que não cria empregos, não
cria oportunidades, não cria uma
cultura de paz e só destrói as vi-
das, os sonhos e o Brasil.

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

Segurança em condomínios
& seguros

Ana Paula Cipriano
Oliveira

Talvez até mais do
que os moradores de
casas em ruas, proprie-
tários e inquilinos de
apartamentos e casas
em condomínios ten-
dem a se preocupar com
a segurança do prédio. É com-
preensível, considerando que há
fluxos de vizinhos entrando e
saindo o ano inteiro e todos têm
seus próprios visitantes frequen-
tando a propriedade.Assim
sendo,segundo o código civil
aponta, a responsabilidade na
conversação e segurança nas
áreas comuns do condomínio é
do(a) síndico(a).Todavia, os
condôminos precisam também
contribuir com ela para evitar
assim, problemas de segurança
e que muitas vezes irá ajudar o
trabalho da portaria para evi-
tar situações de perigo, como:
roubo, furto, assalto, sequestro
e invasão.

E para manter a segurança
do condomínio é preciso câme-
ras de segurança, muito treina-
mento aos funcionários, comu-
nicação entre as portarias, cer-
cas elétricas, sensores de pre-
sença, circuito fechado de TV,
guaritas blindadas, entre ou-
tros. Pode-se também, contra-
tar alguma empresa para reali-
zar esse tipo de gestão, mas que
irá gerar custos adicionais e al-
guns condomínios preferem este
serviço mesmo que paguem um
pouco a mais por ele, para am-
pliar a área de segurança.

[...] de acordo com o ditado
popular: "prevenir é melhor do que
remediar" referente a segurança de
um empreendimento, principal-
mente porque a maioria das pesso-
as atualmente têm preferido mo-
rar em condomínios fechados, já
que os consideram mais seguros do
que casa, mas para garantir essa
"tranquilidade" aos moradores os
condomínios, precisam de determi-
nados recursos e também de boas
práticas adotadas a toda comuni-
dade envolvida além do síndico,
gestão e moradores e são elas além
das acima citadas: identificar
quem entra no condomínio para
prevenir sinistros nos condomíni-
os; identificar prestadores de ser-
viços e visitas na portaria, antes de
deixar alguém entrar; pedir aos
moradores que venham retirar na
portaria suas encomendas e acom-
panhamento em relação a abertu-
ra e o fechamento dos portões aten-
tamente para que ninguém se
aproveite desse momento para
entrar no condomínio.

É importante criar
protocolos de segurança
e de divulgação, pois, ga-
rantir a segurança do lu-
gar é dever de todos que
o frequentam, sejam eles
moradores ou não, tra-
balhadores, síndico(a),
prestadoras de serviços
é dessa forma que os

protocolos de segurança existem

além do “só ficar no papel”, de-
vem ser de fato obedecidos e
praticados por todos, evitando
desconfortos, assaltos ou até
invasões.

Usar da tecnologia, pois
cada vez mais dispositivos vêm
sendo desenvolvidos e aprimora-
dos com a finalidade de garantir a
segurança coletiva em condomíni-
os, tais como: aparelhos de verifi-
cação biométrica, uso de tags,
reconhecimento facial, grupos
de WhatsApp, sistemas automa-
tizados e outras funcionalida-
des eletrônicas que podem ide-
alizadas pelo síndico e condô-
minos para melhorar a segu-
rança do ambiente residencial.

E por fim e não menos impor-
tante, a capacitação dos profissio-
nais de segurança, pois, uma equi-
pe bem treinada e com experiência
em segurança condominial é mui-
to importante para assegurar a pre-
servação do condomínio e o bem-
estar dos moradores o que parece
não acontecer em um condomínio
que conheço bem, por ser o
síndico(a) relapso(a) com a segu-
rança e preservação do patrimônio
social do lugar.O fato é que a segu-
rança de um empreendimento de-
pende da atuação e colaboração de
todos: moradores, empregados,
síndico e um sistema de segurança
implantado que funcione sempre,
24quatro horas por dia ou sete dias
por semana, né José*!?

Ana Paula Cipriano Oli-
veira, socióloga e filóso-
fa, especialista em admi-
nistração hoteleira,
mestre em turismo e ho-
telaria com ênfase em
patrimônio cultural e
cursa atualmente MBA
pela UNYLEYA em ges-
tão condominial (2022).

E para manter aE para manter aE para manter aE para manter aE para manter a
segurança dosegurança dosegurança dosegurança dosegurança do
condomínio écondomínio écondomínio écondomínio écondomínio é
preciso câmeraspreciso câmeraspreciso câmeraspreciso câmeraspreciso câmeras
de segurança,de segurança,de segurança,de segurança,de segurança,
muitomuitomuitomuitomuito
treinamento aostreinamento aostreinamento aostreinamento aostreinamento aos
funcionários (....)funcionários (....)funcionários (....)funcionários (....)funcionários (....)
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Reformulação da praça São Benedito é inaugurada
AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Prefeito Thiago Silva destaca todo o processo, lembrando que o espaço pertence à Diocese de Piracicaba e foi cedido ao Município

Prefeito Thiago Silva e os padres Claudio Cesar e Marcelo Salles

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Planejada para ser mais uma
opção de espaço para a realização
de atividades variadas, a reformu-
lação da praça São Benedito foi
inaugurada na sexta-feira, dia 22,
já com um grande evento: o Festi-
val do Torresmo, realizado pela
primeira vez em São Pedro.

"É um espaço público tra-
dicional, que foi revitalizado
sem alterações em suas ca-
racterísticas principais. Com a
realização de eventos que pro-
gramamos até o final do ano
movimentamos a economia da
cidade, com reflexos nos hotéis,
pousadas e no comércio em ge-
ral ", disse o prefeito Thiago Sil-
va, que relembrou também todo
o processo para a revitalização
do espaço que pertence à Dioce-
se e foi cedido ao município.
"Em nome dos padres Cláudio
César e Marcelo Sales agradeço
à Diocese pela tramitação do
processo que teve início no man-
dato passado e possibilitou as
modificações".

O presidente da Câmara, Du
Sorocaba, que falou em nome dos
vereadores, também relembrou o

processo que garantiu a revitaliza-
ção. "Foi feito um trabalho em vá-
rias etapas para que esta obra pu-
desse ser concretizada. Começa-
mos as conversas com o padre
Marcelo, que foi pronto em nos
atender e a cessão foi concretiza-
da.". Ele citou também o apoio
dos vereadores. "Obrigado aos
que fazem parte desta engrena-
gem que funciona para que
possamos inaugurar tanta coisa
importante para o município".

A secretária de Turismo, Cul-
tura, Esportes e Lazer, Clarissa
Quiararia, destacou o papel das
praças no convívio social. "São es-
paços importantes, que permitem
a realização de várias ativida-
des que garantem melhorias
para a qualidade de vida".

Presentes na cerimônia, os
padres Cláudio e Marcelo fizeram
uma oração para o local.

A obra, esperada há bastante
tempo pela população, garantiu mu-
danças na estrutura, com novo
calçamento, com piso intertravado;
iluminação com lâmpadas de led,
novo paisagismo, construção de um
novo banheiro com acessibilidade,

pórtico, pergolados, bancos e lixei-
ras. Também participaram da inau-
guração os vereadores Branco,
Dudu, Adriano Vitor, Cleuza Bar-
ros, Luciano e Luiz Melado; o se-
cretário de Governo, Claudinei Ar-
ruda e coordenadores.

FESTIVAL DO TORRES-
MO - Também começou no dia 22,
o Festival do Torresmo, atividade
que reúne na praça atrações gas-
tronômicas e musicais.

Joelho de porco, leitão à puru-
ruca, torresmo de rolo, rechea-
do e mineiro, costela suína, per-
nil e panceta estão entre as op-
ções do cardápio que tem ainda
um espaço de massas com parte
da renda revertida para o Fun-
do Social de Solidariedade.

As atividades continuam no
fim de semana. A venda dos pra-
tos começa às 12h. No sábado, 23,
os shows começaram 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 programa-
ção 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 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.

OOOOOFICIALFICIALFICIALFICIALFICIAL

Denis Andia é candidato a deputado federal
Denis Andia, prefeito de San-

ta Bárbara d'Oeste-SP entre os anos
de 2013 e 2020, é oficialmente candi-
dato a deputado federal pela região,
nas eleições de outubro. A confir-
mação ocorreu após a realização das
convenções do MDB, em todo o Brasil.

Denis Andia tem 50 anos e é
empresário. Foi eleito prefeito de
Santa Bárbara d'Oeste na primeira
vez em que se candidatou ao car-
go, em 2012. Na eleição seguinte,
tornou-se o primeiro prefeito ree-
leito da história do Município.
Encerrou o segundo mandato
com altíssima aprovação popu-
lar e elegeu seu sucessor.

Durante os oito anos de seu
mandato foram realizadas mais de
250 obras grandes, o que confere a
média de uma obra importante a
cada 12 dias de governo, quebran-
do diversos tabus e levando Santa
Bárbara d'Oeste ao melhor momen-
to de sua história. Os altos índices
de desenvolvimento nas áreas da
saúde, educação, segurança, sane-
amento básico, mobilidade e em-
prego colocaram a cidade no 1º lu-
gar do Brasil em Qualidade de
Vida (ranking 'Melhores Cidades
do Brasil 2022', da Revista IstoÉ).

"Agora é oficial, sou candida-
to a deputado federal por nossa
região e quero levar para todo o
Brasil as boas práticas e os resulta-
dos inovadores que alcançamos até
aqui na vida pública. Quando  pre-
feito da minha cidade mostramos
que é possível fazer diferente e pro-
duzir mais pelas pessoas. Trabalha-
mos com muito planejamento, se-
riedade e dedicação, movidos pelo
desejo claro de transformar uma
cidade. Agora queremos trabalhar
também pelo nosso Brasil e pelos
brasileiros. Mostrar que é possível
desempenhar um mandato de de-
putado federal mais próximo das
nossas cidades e das pessoas, cola-
borando com os atuais prefeitos
da nossa região, através da vi-
são prática e da experiência de
quem já administrou uma cida-
de de mais de 200.000 habitan-
tes, durante oito anos. É a hora
de unir as ideias e o bem-querer de

Denis Andia tem 50 anos e é empresário. Foi eleito prefeito de Santa
Bárbara d'Oeste na primeira vez em que se candidatou ao cargo, em 2012

todos, agora por nossa região. Te-
mos uma oportunidade única de
realizar algo diferente por todos",
comentou Denis Andia.

UM TOCADOR DE
OBRAS, COM CAPACIDA-
DE ADMINISTRATIVA - Ex-
periente e preparado para a vida
pública. Denis Andia é alguém
com novas e boas ideias para
ajudar o Brasil a crescer cada
vez mais, disposto a trabalhar
com respeito - fazendo o certo
para fazer bem feito. Os dois man-
datos de Denis Andia em Santa
Bárbara d'Oeste foram marcados
por grandes obras e quebras de ta-
bus. Erradicou todas as favelas
da cidade construindo moradi-
as populares. No transporte,
construiu uma nova rodoviária,
um novo terminal urbano e im-
plantou um moderno sistema de
transporte público.

Na segurança, Santa Bárbara
d'Oeste ocupa o primeiro lugar no
ranking dos mais seguros do Esta-
do de São Paulo. Nos últimos anos,
a cidade saiu de 50% para 100% de
esgoto tratado e ampliou a reser-
vação e a distribuição de água para
patamares de excelência nacional.

Parcerias com Unicamp, USP
e Unesp fizeram a qualidade do
ensino disparar, colocando as es-
colas municipais barbarenses en-

tre as melhores do Brasil. Triplicou
o número de creches, fazendo com
que Santa Bárbara seja hoje uma
das poucas cidades que não têm
fila por vagas.

Na saúde, duplicou-se o nú-
mero de unidades de saúde, de
médicos e leitos de UTI, quadrupli-
cou-se o de pediatras, além de no-
vos serviços e equipamentos de alta
tecnologia que foram ofertados
para servir melhor as famílias. Em
2020, o sistema de saúde munici-
pal de Santa Bárbara d'Oeste rece-
beu a Certificação de Qualidade
ISO9001 - algo muito raro na saú-
de pública de um município.

Para quem é de fora, ao che-
gar em Santa Bárbara d'Oeste o
sentimento é de estar em uma ci-
dade organizada, pronta para o
futuro e em franco desenvolvimen-
to - sem perder o clima do interi-
or. Uma somatória de transfor-
mações aliadas a novas ruas,
avenidas e eixos de desenvolvi-
mento econômico que permiti-
ram que a taxa de desemprego
do município hoje seja de apenas
0,72% - quando a média nacional e
regional está entre 10% e 12%.

"Esta é a transformação de
Santa Bárbara nos últimos anos.
Um bom modelo de política e
gestão pública para o Brasil", fi-
nalizou Denis Andia.

FFFFFEBRABANEBRABANEBRABANEBRABANEBRABAN

Delegado aponta formas de
evitar as fraudes bancárias

Com o advento da internet e o
avanço da tecnologia, as práticas
fraudulentas e os estelionatos au-
mentaram ainda mais, principal-
mente as fraudes bancárias. De
acordo com levantamento realiza-
do pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), os aplicativos
de banco foram usados em 51% das
transações em 2020.

Ainda segundo a Febraban, no
primeiro semestre de 2021, os gol-
pes contra clientes de banco cres-
ceram 165% em relação ao mesmo
período em 2020, esse crescimento
ocorreu em paralelo ao aumento de
transações bancárias realizadas no
telefone móvel.

Segundo dados do Datafolha,
em pesquisa realizada em junho/
22 cerca de 1 (uma) em cada 3 (três)
pessoas dizem ter familiares víti-
mas de fraudes bancárias.

De acordo com o Indicador
Serasa Experian, que mapeia essas
ações, em maio de 2022, 331 mil
pessoas foram vítimas de tentati-
vas de fraude no Brasil, o número
representa uma tentativa a cada 8
segundos.

O crescimento ocorre em um
contexto em que o celular já res-
ponde por mais da metade das tran-
sações bancárias.

Mauricio Freire, delegado da
Polícia Civil de São Paulo, relata que
os golpistas tendem a se aproveitar
da falta de informação das vítimas,
e da pouca intimidade com segu-
rança digital para induzi-las a fa-
zer pagamentos, depósitos e trans-
ferências, burlando os sistemas de
segurança dos aplicativos e siste-
mas dos bancos.

"As fraudes são realizadas
com uma técnica utilizada para
manipular as pessoas, o que é co-
nhecido como "engenharia social",
que usa de um sentimento de ur-
gência - para que estas deem seus
dados confidenciais ou clique em
links falsos" descreve o delegado.

De acordo com a Febraban são
cinco os golpes bancários mais co-
muns, Mauricio Freire nos diz quais
são e dá orientações para evitá-los

FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO - O golpista,
através de uma suposta central de
atendimento, liga para a vítima se
passando por um funcionário da
instituição no qual ela possui uma
conta bancária, e informa que a
conta da vítima foi invadida, clo-
nada ou que há compras irregula-
res em seu nome, solicita dados
pessoais e financeiros e pede que a
vítima digite a senha do cartão.

ORIENTAÇÃO: o banco
não entra em contato pedindo da-

"As fraudes são realizadas com uma técnica utilizada para ma-
nipular as pessoas", aponta delegado

dos, como senha, conta ou núme-
ro do cartão. Ao receber esse tipo
de ligação, desconfie. Desligue e
entre em contato, imediatamente,
com a instituição financeira atra-
vés dos canais oficiais, de preferên-
cia de um telefone diferente do que
recebeu a ligação.

FALSO MOTOBOY - O golpis-
ta, por telefone, informa a vítima
que seu cartão foi fraudado, pede
que a senha seja digitada para can-
celamento do cartão e que por mo-
tivos de segurança e um novo será
expedido e um motoboy passará
para recolher o antigo, e com posse
do cartão realizam transações.

ORIENTAÇÃO: bancos
nunca pedem o cartão de volta,
não entregue nada para nin-
guém e ligue imediatamente para
sua instituição financeira, de pre-
ferência de um telefone diferente
do que recebeu a ligação.

ROUBO DE SENHAS -
Várias são as formas de conseguir
suas senhas e dados: se passando
por funcionário do banco (via tele-
fone), olhando você digitar a se-
nha no caixa eletrônico, durante
uma compra presencial, invadin-
do seu celular ou roubando seu
aparelho para procurar senhas
anotadas em algum lugar.

ORIENTAÇÃO - Não ano-
te as senhas em celulares e com-
putadores e não ande com elas
na carteira. Use senhas diferen-
tes e fortes, e ative a "autenti-
cação em dois fatores".

LINKS FALSOS E
PHISHING - O phishing (pesca-
ria digital) são links falsos envia-
dos por e-mails, SMS e aplicativos
de mensagem que informam que
há um problema com a conta da
vítima, como limite do cartão de
crédito, atualização cadastral ou
atualização de token de segurança
e através de um link é possível re-
solver, este link leva a uma página

falsa do banco onde a pessoa que
está sofrendo o golpe coloca os seus
dados e senhas.

ORIENTAÇÃO - Não clique
em links ou anexos de e-mails, uti-
lize sempre o navegador ou app
para entrar no sistema da institui-
ção, e lembre-se o banco nunca pede
dados como senhas  e mantenha
seu sistema operacional e antivírus
originais e sempre atualizados.

FALSO BOLETO - O boleto
adulterado pode chegar via e-mail,
SMS ou correio, contendo informa-
ções corretas sobre a vítima, indu-
zindo-a ao erro. Enviado por meio
eletrônico, o boleto falso pode redi-
recionar para páginas que exijam o
download da fatura falsa.

ORIENTAÇÃO - Verifique
sempre seus dados e o CPF ou
CNPJ do emissor, data de ven-
cimento e principalmente o valor
para ter certeza que está pagando
o documento correto. Veja também
se os três primeiros números do
código de barras correspondem
ao código do banco.

Para finalizar Mauricio Freire
lembra que existem também frau-
des como empréstimos, que solici-
ta pagamentos antecipados para a
liberação do mesmo. E alerta, lem-
bre-se: nenhuma instituição solici-
ta pagamentos antecipados para
liberação de empréstimos.

E, ainda, há a venda de pro-
dutos com condições aparentemen-
te muito vantajosas. Os crimino-
sos, sob o pretexto de a vítima
não perder a oportunidade das
ofertas, a induz a urgência da
transação. Neste caso é impor-
tante verificar a autenticidade das
páginas seguras e certificadas. A
Febraban afirma que os bancos in-
vestem R$2,5 bilhões por ano em
segurança digital. Mas é impor-
tante a população estar aten-
ta às recomendações para ga-
rantir sua segurança.
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CASAS E APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana, Lot.
Primavera R$ 200.000,00.

Bairro Mariluz ganha praça
AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Espaço  inaugurado na noite de quinta pelo prefeito Thiago Silva: "São Pedro tem
67 bairros e queremos levar equipamentos públicos para todos eles", disse

"São Pedro tem 67 bairros e
queremos levar equipamentos públi-
cos para todos eles, para valorizar
estes locais. Aqui no Mariluz plane-
jamos esta área de lazer como mais
um benefício para a comunidade". A
fala do prefeito Thiago Silva na inau-
guração da praça Lázaro de Go-
doi, no bairro Mariluz, na noi-
te de quinta-feira, 28,resume
o planejamento feito pela Pre-
feitura de São Pedro para di-
versos locais de São Pedro.

Com esta inauguração,
são quatro as praças constru-
ídas pela Prefeitura de São
Pedro desde 2021. Também ga-
nharam praças os bairros Por-
tal das Flores, Jardim Navar-
ro e Jardim Itália. As ações em
praças incluem também a re-
vitalização da praça do bairro
Nova São Pedro e a reformu-
lação da praça São Benedito.

O prefeito citou ainda outras
obras concluídas ou em anda-
mento para atender os bairros,
como pavimentação e iluminação
pública, além de ações como a
construção de um viveiro de
mudas. "Todas as ações são
desenvolvidas estrategica-
mente, de acordo com previ-
são da Agenda 2025 e com
apoio da Câmara Munici-
pal",  disse o prefeito, que
destacou ainda a importância
do bom atendimento ao cida-
dão. "Quem opera as ações
da Prefeitura é quem está na
linha de frente. Temos dado
conta porque temos uma equi-
pe empenhada", afirmou.

O presidente da Câma-
ra, Du Sorocaba, t a m b é m
d e s t a c o u  o  p a p e l  d o s  v e -
r e a d o r e s  n o  p r o c e s s o  d e
r e a l i z a ç ã o  d a s  o b r a s .  " A
e n g r e n a g e m  p r e c i s a  d a

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Inauguração da Praça Lázaro de Godoi foi na quinta

p a r t i c i p a ç ã o  d e  t o d o s  p a r a
q u e  a s  c o i s a s  a c o n t e çam",
disse, destacando a importância
dos espaços de lazer nos bairros,
"É mais um benefício importante
para a comunidade". Constru-
ída com recursos municipais, a
nova praça tem um deck de ma-
deira, bancos, paisagismo, li-
xeiras e iluminação em Led.

HOMENAGEM  - Lázaro de
Godoi trabalhou por muitos anos
na Prefeitura, além de ter atuado
como churrasqueiro voluntário
na Festa de São Pedro. Os filhos
Leila. Célia e Daniel, além de gen-
ros, noras e netos, acompanha-
ram a inauguração.  H a s s a n
Nasser Neto, genro do home-
nageado, falou em nome da fa-
mília. "Estamos muito agrade-
cidos pela homenagem", disse.
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Cadastro de cães e gatos
agora pode ser feito online

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

O cadastro para a castração
de cães e gatos realizado pela Pre-
feitura de São Pedro ficou mais
ágil e agora pode ser feito online.
Os proprietários dos animais de-
vem acessar o site da Prefeitura
de São Pedro (www.
saopedro.sp.gov.br)  na  aba ser-
viços online e no ícone "Cadastro
para castração de cães e gatos" e
preencher os dados solicitados.

Após a realização do cadas-
tro, o Controle de Endemias, de-
partamento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, vai encaminhar
para o email cadastrado a data e
o horário da cirurgia, além das
recomendações pré-cirúrgicas.

Além da castração, o animal
recebe um microchip que permite,
de maneira simples, a identifica-
ção do cão ou gato. Se o animal
for encontrado em vias públicas,
o proprietário pode ser advertido,
conforme prevê legislação federal.

A castração cirúrgica de ani-
mais domésticos é considerada
pela OMS (Organização Mundial
da Saúde) o método mais eficien-
te e ético para lidar com questões
como ninhadas não desejadas. É

um método eficiente também para
evitar o abandono de filhotes e au-
mento do número de animais do-
mésticos nas ruas sem o cuidado
necessário. Do ponto de vista da
saúde dos animais, a castração tem
entre os benefícios a redução da
probabilidade de doenças como
câncer de mama em fêmeas e pro-
blemas na próstata dos machos.

A ação que tem ainda o objeti-
vo de estimular a posse responsá-
vel e a melhoria da saúde pública,
tanto animal quanto da popula-
ção. Recebeu apoio tanto da Câ-
mara Municipal como de gru-
pos de defesa e proteção aos ani-
mais. Desde 2016, este programa
da Prefeitura já castrou 3.220
animais - 1979 cães e 1.241 gatos.

"É muito importante que os
proprietários de animais com-
pareçam nos dias e horários
agendados, pois assim consegui-
mos agilizar o processo de cas-
tração e atender um número
maior de animais", disse o vete-
rinário Matheus Murbach.

O Centro de Castração fica na
avenida Paschoal Antonelli, 345,
próximo ao Centro de Convenções.

Objetivo é agilizar o trabalho pela Prefeitura Municipal
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Encontro de São Pedro
acontece domingo, 7

O 2º Encontro de Fuscas
e Derivados a Ar Clube Máfia
Pícolo VW de São Pedro será
realizado no dia 7 de Agosto,
das 9 h às 14h, no espaço da
Feira do Produtor. A entrada
será 2 kg de alimento não pe-
recível (exceto sal) ou R$ 20.
A programação, que tem apoio
da Prefeitura de São Pedro,
por meio da Secretaria de Turis-
mo; e da Associação Brasileira de
Veículos Automotores Antigos
(ABRAVAA), inclui sorteio de
brindes, troféus por categori-
as e show de música ao vivo
com a banda  Frann Azalim
Rock Club.

Presidente do Clube Má-
fia Pícolo, Prika Picolo conta
que quem  tem um Fusca ou
um carro derivado a ar em

qualquer estado,  poderá expor o
veículo no evento, que é voltado
também para os que apreciam este
tipo de veículo. Para participar
como expositor ou visitante é pre-
ciso fazer a inscrição.

Para os 50 primeiros expo-
sitores haverá kit de participa-
ção .  Praça  de  a l imentação ,

mercado de pulga, peças an-
tigas, miniaturas e barracas
de artesanato são outras atra-
ções do evento.  Os alimentos arre-
cadados serão encaminhados para
o Fundo Social de Solidariedade de
São Pedro e Igreja Missão no
Deserto.  Outras informações
: (19) 9 9431 2826.

Não faltarão em São Pedro os antigos fuscas, em encontro

Divulgação
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.

VENDO
Parati 98 completa AR DIRE-
ÇÃO e vidro e trava elétrica. Mo-
tor 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 tro-
ca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residen-
ciais, usados, compra, vende,
troca e loca. Ficha Som Usa-
dos. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.

VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com
banqueta, ótimo estado. F. (19)
3483-2136.
------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha
Som (19) 3483-2136 ou (19)
9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO
Bazar Completo. Tratar fone:
(19) 9.9997-5959.
------------------------------------------

AGRADECIMENTO
Agradeço a Santa casa de São Pedro e
a UPA unidade de pronto atendimento
que a 15 dias passei em consulta com o
gastro Dr Adriano Molinari que me inter-
nou e depois me transferiu para Piraci-
caba ,quero agradecer ao Dr Adriano
Molinari, a recepção, enfermagem, as
meninas da limpeza pelo carinho e dedi-
cação como fui tratada, parabéns a to-
dos, esta semana retornei para um pro-
cedimento no centro cirúrgico onde tam-
bém fui tratada com muito carinho pela
recepção , técnicas de enfermagem e
pelo centro cirúrgico, tive o prazer de
reencontrar meu amigo das noites de
plantão Dr Donizete anestesista, meu
muito obrigada a toda equipe .

Lurdes Boturi
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São Paulo possui
418 mil imóveis pelo
Casa Verde e Amarela

São Paulo possui mais de 400
mil imóveis adquiridos por meio
dos créditos do Programa Casa
Verde e Amarela. Ao todo, são
418.348 moradias financiadas entre o
início de 2019 e o final de junho de
2022. O estado concentra a maior par-
te dos financiamentos de todo Bra-
sil. São Paulo é a unidade da Fede-
ração mais numerosa em financia-
mentos imobiliários com a utiliza-
ção de recursos do programa.

Os dados são do Ministério do
Desenvolvimento Regional, respon-
sável pela coordenação do progra-
ma habitacional. No Brasil,
1.411.768 famílias contaram com o
crédito imobiliário para conquista-
rem a casa própria. A Região Su-
deste ocupa a primeira colocação
no ranking nacional do Casa Ver-
de e Amarela. A soma dos quatro
estados integrantes: Espírito San-
to; Minas Gerais; Rio de Janeiro; e
São Paulo, alcança 658.916 conces-
sões de créditos nestes três anos.

O Rio de Janeiro figura como
o terceiro da região a mais abrigar
moradias subsidiadas pelo Casa
Verde e Amarela, com 74.834 uni-
dades. Em seguida, Espírito Santo
ocupa a última posição do Sudeste,
onde 11.690 imóveis foram adqui-
ridos com base nos créditos do pro-
grama. A regularização fundiária
é uma das prioridades do progra-
ma, que atende a dois públicos:
urbano e rural. Eles são estratifi-
cados de acordo com a faixa sala-
rial, partindo de uma renda de R$
2.400 por mês a R$ 8 mil no caso
de financiamentos urbanos; e R$

29 mil anuais a R$ 96 mil anuais
para o financiamento rural.

PÚBLICO-ALVO - O finan-
ciamento imobiliário para regiões
urbanas atende a três perfis finan-
ceiros: Urbano 1 - renda mensal
até R$ 2.400 mil; Urbano 2 - ren-
da de R$ 2.400,01 a R$ 4.400 mil;
e Urbano 3 -- renda entre R$
4.400,01 e R? 8 mil. O público que
tem interesse em adquirir um imó-
vel rural também está inserido em
três grupos: Rural 1 - renda bruta
familiar anual até R$ 29 mil; Ru-
ral 2 - renda anual entre R$
29.000,01 e R$ 52.800,00 mil; e
Rural 3 - renda familiar anual en-
tre R$ 52.800,01 até R$ 96 mil. As
famílias em situação de risco e vul-
nerabilidade, aquelas comandadas
por mulheres e as integradas por
pessoas com deficiência, idosos, cri-
anças e adolescentes terão priori-
dade sobre as demais categorias
para acessar o programa.

FINANCIAMENTO - As fa-
mílias interessadas devem procu-
rar diretamente as construtoras
credenciadas e os bancos operado-
res para solicitar o financiamento
imobiliário por meio do Programa
Casa Verde e Amarela. O cálculo
dos juros leva em consideração a
faixa de renda do beneficiário e a
localização do imóvel, variando
entre estes dois fatores.

Por exemplo, pessoas das re-
giões Norte e Nordeste que sejam
cotistas do FGTS contam com taxa
de juros de 4,25%. Para as demais
regiões, aplica-se a este mesmo pú-
blico-alvo juros de 4,5%.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CRIAÇÃO
DE UMA COOPERATIVA DE RECICLADORES

Convoca-se todos os interessados em criar uma cooperativa de recicla-
gem para a Assembléia Geral de sua Constituição (fundação), a reali-
zar-se no dia 08 de agosto de 2022 às 18 horas na Rua Rio Taquari, 17
- Bairro Vertentes das Aguas na Cidade de São Pedro-SP, em primeira e
segunda convocação respectivamente, para com um mínimo de vinte
pessoas presentes, deliberar sobre os seguintes assuntos:

1- Leitura, análise e aprovação do estatuto social;
2 - Definição do nome (Razão Social) da Cooperativa;
3 - Eleição da Diretoria Executiva; Conselho de Administração e do Con-
selho Fiscal;
4 - Subscrição e Integralização do Capital.
5 - Assuntos gerais.
São Pedro, 28 de julho de 2022

Vitor Ricardo Rodrigues de Almeida
CPF 048.685.578-31
Representante da comissão organizadora
da constituição da cooperativa.



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 30 de julho de 2022 A7

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

PASTOR GERALDO ALVES
DA SILVA faleceu no dia 24/
07 na cidade de Piracicaba,
contava 83 anos, era casa-
do com Sra. Alice de Toledo
Silva, filho dos finados Sr.
João Alves da Silva e Sra.
Ana Guidolim; deixa os fi-
lhos:  Dorival Aparecido Al-
ves da Silva casado com
Geceli, Gilberto Aparecido
Alves da Silva casado com
Adriana, Reginaldo de Jesus
Alves da Silva casado com
Domingas, Geraldo José Al-
ves da Silva, Reinaldo Bene-
dito Aqlves da Silva casado
com Gelcelene, Ezequieu
Henrique Alves da Silva, Jo-
sias Alves da Silva, Ana Ali-
ce Alves da Silva, Lúcia Cris-
tina Silva Maia casada com
Valdecir, Maria Madalena
Alves da Silva, Marta de Je-
sus Alves da Silva, Claúdia
Nazaré Alves Bonatto casa-
da com Marcos Bonatto e
Elda Marli Alves da Silva, fa-
lecida. Deixa vinte e dois
netos, sete bisnetos, de-
mais familiares e amigos. O
seu sepultamento foi reali-
zado no dia 25/07 tendo sa-
indo o féretro ás 13:00 h da
Primeira Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Minis-
tério da cidade de São Pe-
dro, seguindo para o Cemi-
tério Municipal da Saudade
da cidade de Piracicaba
onde foi inumado em jazigo
da família. Á família e ami-
gos enlutados os sentimen-
tos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS

SRA. SUELI MARIA FEDRI-
GO PAGANI faleceu no dia
27/07 na cidade de Charque-
ada, contava 69 anos, era
viúva do Sr. Antonio Pagani.
Era filha dos finados Sr. Dur-
valino Fedrigo e Sra. Alice
Maria Lavorante Fedrigo.
Deixa o filho: Rafael Luis
Pagani casado com Kelly
Cristina Antonelli. Deixa de-
mais parentes e amigos.O
seu sepultamento foi reali-
zado no dia 27/07 tendo sa-
indo o féretro ás 15:00 h do
Velório Municipal de Char-

98166-578398166-578398166-578398166-578398166-5783

SR. JOÃO VERSANI faleceu
dia 21/07/2022, na cidade de
São Pedro / SP, contava 91
anos, filho dos finados Sr. Luiz
Versani e da Sra. Teresa Ber-
tolussi, era casado com a Sra.
Maria Peres Versani; deixa as
filhas: Cleide Maria, casada
com o Sr. Homero Gonçalves
e Selma Regina, casada com
o Sr. Jose Fernando; Deixa
netos, bisnetos, tataraneta, de-
mais familiares e amigos. Se-
pultamento dia 22/07/2022 às
16h00 da Capela do Cemitério
Camilopolis de Santo Andre /
SP, para referida necrópole. À
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

SRA. IRENE MARTINEZ CHA-
FFER faleceu dia 22/07/2022,
nesta cidade, contava 85 anos,
filha dos finados Sr. Antonio
Martinez  Clemente e da Sra.
Rosa Daniel, era viúva do Sr.
Osvaldo Chaffer; deixa os fi-
lhos: Mauricio Chaffer, casado
com a Sra. Tania Christina Ti-
noco Nogueira; Ronaldo Cha-
ffer, casado com a Sra. Teresi-
nha Boletini Chaffer e Rosana
Chaffer de Souza, casada com
o Sr. Mario Sergio de Souza.
Deixa irmãos, sobrinhos, ne-
tos, bisneta, demais familiares
e amigos. Sepultamento dia
23/07/2022, às 13h00  no Ce-
mitério da Saudade de São
Pedro/SP. À família e amigos
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Professor apresenta inventário
de arborização de São Pedro
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Bebel e Vicentinho
participam de
encontro com dirigentes

Divulgação

Deputado federal Vicentinho, Morungaba, deputada estadual
Professora Bebel e Emerson Cavalheiro, do Sintipel

A deputada estadual Profes-
sora Bebel e o deputado federal Vi-
cente de Paulo, o Vicentinho, par-
ticiparam de encontro com dirigen-
tes sindicais do setor de papel, pa-
pelão e artefatos de papel. O encon-
tro aconteceu na tarde da última
sexta (22), no Sindicato dos Traba-
lhadores das Indústrias dos Pape-
leiros de Valinhos,  e foi organi-
zado pelo presidente da entida-
de, Antônio Roberto do Valle
(Morungaba) e contou com a
participação do presidente do
Sintipel (Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias do Pa-

pel, Papelão e Artefatos de Pi-
racicaba), Emerson Cavalheiro.

Nesse encontro, que reuniu
diversos dirigentes sindicais do
setor de papel, papelão e artefa-
tos de papel, os deputados Vi-
centinho e Bebel falaram da
importância das eleições deste ano
e do compromisso dos seus man-
datos com as políticas sociais e com
os trabalhadores. "É importante
esse contato, uma vez que são de-
putados que têm em suas pau-
tas a defesa incondicional dos
direitos dos trabalhadores",
destaca Emerson Cavalheiro.

Responsável pelo levantamento, Demóstenes da Silva Filho, da Esalq,
ressaltou a necessidade de contar com a força de lei para definir as diretrizes

Daniella Oliveira

Professor Demóstenes apresenta o resultado do levantamento

A cidade de São Pedro tem
apenas um terço da quantidade
ideal de árvores plantadas na zona
urbana. Esse foi o resultado apre-
sentado no dia 22 de julho pelo pro-
fessor Demóstenes Ferreira da Sil-
va Filho, do Departamento de Ci-
ências Florestais da Esalq (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz) durante uma reunião ex-
traordinária do Comdema (Conse-
lho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente). O dado faz parte do Le-
vantamento de Arborização Urba-
na de São Pedro, coordenado pelo
professor após conversa com a Co-
ordenadoria de Meio Ambiente. O
levantamento mostra que pelo me-
nos 5.300 árvores deveriam ser
plantadas de forma planejada em
53 bairros do município.

"Com imagens de satélites de
altíssima resolução, mais o traba-
lho prático realizado pelos alunos
da disciplina de Silvicultura Urba-
na, que por alguns dias percorre-
ram cerca de 20 bairros da cidade,
identificamos que a área urbana do
município deveria ter mais um ter-
ço de árvores; e ainda notamos que
é preciso priorizar a região do bair-
ro São Dimas, que é a mais quente
da cidade", explicou o professor.

O responsável pelo levanta-
mento ainda ressaltou a necessi-
dade de contar com a força de lei
para definir as diretrizes para só
assim planejar e coordenar o
plano arborização no município.
"Planejar é muito importante.
Precisamos criar instrumentos
legais para planejar uma flores-
ta urbana. Temos que ter nor-
mas para podas, plantios, mane-
jos, remoção e até transporte e des-
tino certo para resíduos vegetais".

Dados técnicos, como espécies
de árvores, altura, podas irregula-
res, locais com pouca sombra e até
mapas com imagens de satélites dos
bairros mais quentes também fo-
ram apresentados na reunião.
"Através dessa amostragem, com
a identificação de 1.511 pontos de
plantio, notamos que a parte leste
da cidade, com exceção do bairro

Botânico, é a que mais precisa de
árvores", disse Silva Filho.

De acordo com o coordenador
do Meio Ambiente, Rogério Bos-
queiro Júnior, que junto com sua
equipe acompanhou todo trabalho
dos alunos da Esalq, o Plano de
Arborização Urbana será instru-
mento de planejamento da cidade.
"Além de evitar problemas estru-
turais como rachaduras em calça-
das e/ou vias e estreitamento de
acessos, proporciona inúmeros be-
nefícios relacionados à estabilida-
de climática, ao conforto ambien-
tal, na melhoria da qualidade do
ar, bem como na saúde física e
mental da população, além de in-
fluenciar na redução da poluição
sonora e visual e auxiliar na con-
servação do ambiente ecologica-
mente equilibrado", disse.

Com o plano, Bosqueiro Jú-
nior falou que vai priorizar os

esforços e otimizar recursos
públicos agindo com responsa-
bilidade e racionalidade, com
ações pautadas em metodologi-
as científicas e recomendações
técnicas especializadas. "Temos
uma meta de plantio de 5 mil
árvores na zona urbana, priori-
zando a zona sul do nosso mu-
nicípio. Nos esforçaremos para
atingir os objetivos, o engaja-
mento da população na recep-
ção e cuidado das árvores em suas
calçadas será essencial para o su-
cesso do plano", declarou.

PROJETO - Com apoio da
Prefeitura de São Pedro, por meio
da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente, durante seis encontros, alu-
nos da graduação percorreram 20
bairros da cidade e anotaram o ta-
manho das árvores, suas espécies
e outras características, como uma
poda drástica (considerada um cri-

me ambiental). O grupo também
anotou os locais com poucas som-
bras ou nenhuma árvore plantada
para indicar os locais de plantio.
Os alunos da pós-graduação foram
até as escolas para conversar com
os alunos sobre a percepção que eles
têm sobre a arborização. O resulta-
do de todo esse trabalho resultou
na proposta do Plano de Arboriza-
ção Urbana, apresentado no dia 22.

"É a primeira vez que os alu-
nos concluem essa disciplina
(Silvicultura Urbana) fora de
Piracicaba. Aqui em São Pedro
eles aprenderam fazendo, e isso
foi muito importante para o co-
nhecimento deles. Assim como
São Pedro, que nos acolheu e
deu todo apoio necessário, seria
muito importe que outros municí-
pios também tivessem o interesse
por esse trabalho", considerou
o professor Demóstenes.

enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas
Funerais.

BENEDICTO GARAVELLI fa-
leceu dia 23/07/2022, na cida-
de de Charqueada – SP, con-
tava 84 anos, filho dos finados
Sr. João Garavelli e da Sra.
Paulina Faliol, era casado com
a Sra. Geny Aparecida Lunar-
di Garavelli; deixa a filha: Clau-
dia Aparecida Garavelli, demais
familiares e amigos. Sepulta-
mento dia 23/07/2022 às 17h00
do Velório do Cemitério Muni-
cipal de Charqueada – SP, para
a referida necrópole. À família
e amigos enlutados os senti-
mentos de pesar da Abil Gru-
po Unidas Funerais.

SRA. LOURDES CHIMENTI
faleceu dia 25/07/2022, na
cidade de São Pedro – SP,
contava 75 anos, filha dos fi-
nados Sr. Rinaldo Chimenti e
da Sra. Judite Martinuzzo Chi-
menti; deixa os filhos: Marce-
lo Salviatto; Daniela Salviat-
to e Rodrigo Salviatto, casa-
do com a Sra. Thais Salvi-
atto. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Ceri-
monia de Cremação dia 25/
07/2022, às 19h00 no Cre-
matório Memorial Metropolita-
no de Piracicaba. À família e
amigos enlutados os senti-
mentos de pesar da Abil
Grupo Unidas Funerais.

queada, seguindo para o Ce-
mitério daquela localidade
onde foi inumado em jazigo
da família. Á família e ami-
gos enlutados os sentimen-
tos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS

JHONATA GOMES DA SILVA
faleceu no dia 26/07 na cida-
de de São Pedro, contava 30
anos e era filho do Sr.Valdecir
Gomes da Silva e da Sra.Suely
Aparecida da Silva.Deixa ir-
mãos, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu
se dia 27/07 tendo saindo o
féretro ás 16:30 h do Velório
Municipal de São Pedro se-
guindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
do em jazigo da familia. À fa-
mília e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS

SRA. ISABEL COLAGRAI DE
LIMA faleceu no dia 27/07 na
cidade de Piracicaba, contava
91 anos e era casada com o
Sr. Adão Mathias de Lima.Era
filha dos finados Sr. Jose Co-
lagrai e da Sra. Julia
Lopes.Deixa os filhos: Marcos
Mathias de Lima; Eva Apare-
cida de Lima; Israel Mathias
de Lima.Deixa ainda netos,
bisnetos e demais familiares.
O seu sepultamento foi reali-
zado no dia 28/07 tendo sain-
do o féretro ás 14:00 h do Ve-
lório Municipal de Charqueada,
seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inu-
mado em jazigo da família. Á
família e amigos enlutados os
sentimentos de pesar do GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS

SR.  MARIO ADALBERTO
GALLO PEREIRA faleceu no

dia 28/07 na c idade de
Águas de São Pedro, con-
tava 60 anos e era viúvo da
Sra.Gloria Miriam Maximos
Era filho do finado Sr. Anto-
nio Adalberto Pereira e da
Sra. Celina Margarida Gallo
Pereira. Deixa os filhos: Ni-
cole, Giulia e demais paren-
tes. À família e amigos en-
lutados os sentimentos de
pesar do GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS.O seu sepul-
tamento deu se dia 29/07 sa-
indo o féretro ás 10:30 h do Ve-
lório Memorial Bom Jesus –
Sala 1, seguindo para o Cemi-
tério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da famí-
lia. Está sala possui servi-
ço de velório on-line consulte
os familiares Á família e ami-
gos enlutados os sentimen-
tos de pesar do GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS
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SoftLar é inaugurada em São Pedro
A SoftLar Colchões e Estofados fica na rua Veríssimo Prado, 458, área central de São Pedro

Inaugurada no último dia 21,
a SoftLar Colchões e Estofados é a
mais nova loja do ramo colchoaria
de São Pedro. Sob comando do em-
presário Fabiano Barbosa de Sou-
sa, o espaço localizado na Veríssi-
mo Prado, 458, reuniu dezenas de
convidados para o coquetel de boas-
vindas ao comércio da Estância.

"Aproveitando esse momento
de retomada do aquecimento do

mercado, principalmente aqui em
São Pedro, trouxemos para cidade
uma marca exclusiva, a Pikolin. Além
de ser líder de vendas em vários países
da Europa, traz uma das mais altas
tecnologias na fabricação de col-
chões", disse Sousa, sobre a marca
que existe há mais de 70 anos.

Aberta de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 18h, e aos sábados,
das 9h às 17h, na SoftLar o cliente

encontra uma infinidades de op-
ções de colchões, estofados (tradi-
cionais, reclinável, retrátil e de di-
versos tamanhos), cama box, base
baú e cabeceira. "Já estamos am-
pliando o espaço para em breve ofe-
recer produtos de cama, mesa e
banho", contou o gerente.

Além de preços especiais durante
nesse período de inauguração, o par-
celamento pode ser feito em até 12 ve-

zes sem juros. Colchão de solteiro, por
exemplo, sai por 12 vezes de R$ 19,90;
colchão de casal com molas, a partir de
12 vezes de R$ 83,00; sofás a partir de
R$ 649,00; sofás retrátil e reclinável
em 12 vezes de R$ 99,00. As for-
mas de pagamento são cartões de
crédito e débito, dinheiro ou Pix.

Marca Pikolin: Há mais de 70
cuidando do sono das pessoas, a
empresa que nasceu em Zaragoza,

Espanha (1948), tem sua história
marcada pela inovação nos negó-
cios em colchões, estrados, bases,
travesseiros e tecidos.

Considerada a segunda mai-
or empresa do setor de descanso
na Europa, o Grupo Pikolin, com
faturamento de 440 milhões de eu-
ros, é o segundo maior grupo eu-
ropeu no mercado de descanso, e
líder de vendas na Espanha, em

Portugal e na França. São 8 fábri-
cas na Europa e 2 no sudeste da
Ásia, onde trabalham cerca de
3.000 colaboradores. Mais infor-
mações: https://pikolin.com.br

SERVIÇO: A SoftLar Col-
chões e Estofados atende na rua
Veríssimo Prado, 458, área central
de São Pedro. Facebook e Insta-
gram: @softlarsp. Telefones: (19)
3481-3937, 99890-3982.

Empresário e gerente da SoftLar Colchões e Estofados, Fabiano Barbosa de Sousa, recebeu amigos e convidados para o coquetel de inauguração da loja, no último dia 21 de julho

Diego Soares

BBBBBORDADOORDADOORDADOORDADOORDADO

Artesãs comemoram Dia Mundial com
exposição, música e contação de história

Para comemorar o Dia Mun-
dial do Bordado, no dia 30 de ju-
lho, bordadeiras da Associação
Art'sTrama e do Grupo Solidário
Matriz de São Pedro promovem
uma programação especial no Par-
que Maria Angélica Manfrinato.
Com apoio da Coordenadoria de
Cultura, das 12h às 17h, ao lado da
sede da associação, haverá exposi-
ção e vendasde artesanato, música
ao vivo, contação de história e re-
creação para as crianças.

Além de comemorar da
data,  a  presidente da
Art'sTrama, Cleusa Briense,
disse que o evento também tem
o objetivo de unir as pessoas que
mantém a tradição do bordado,
seja para vender ou não. "Te-
mos bordadeiras com mais de
90 anos na cidade. Famílias que
foram sustentadas através de
bordado e que ainda se reúnem
para bordar e ensinar", disse.

Além do ponto cruz, as bor-

dadeiras devem expor lindas
peças de crochê, oitinho, casea-
do, ilhós, vagonite e ponto livre.
Na loja da associação, também
há uma enorme variedade de
tapetes de tear, quadros, peças
feitas de biscuit, lembranças de
EVA, caixas de madeira, almo-
fadas, porta-joias, toalhas de
renda, broches, tiaras, cader-
nos com capas decoradas e
várias opções de presentes
como a logomarca de São Pe-
dro. "Temos lindas peças de
bordados com preços que vari-
am de R$10 a R$400, como lin-
das toalhas para banquetes",
explicou Cleusa.

A programação gratuita e
aberta ao público inclui música
ao vivo com Kauê e André Cas-
tanho, brincadeiras com equi-
pes de recreação e distribuição
de algodão doce e duas conta-
doras de história que vão falar
sobre a tradição do bordado em São

Pedro. "Eu mesma nasci e cresci
vendo bordado dentro da minha
casa. Sou do tempo que famíli-
as inteiras da cidade se susten-
tam do bordado", ressaltou a pre-
sidente da Art'sTrama, ao lado
de Tereza Bragaia, Célia Nico-
letti Bilia e Nair Bissoli Stoco.

DATA - Segundo informações
do site o clubedobordado.com.br,
o primeiro Dia Mundial do Borda-
do aconteceu no ano de 2011 por
iniciativa do Täcklebo Broderiaka-
demin (Academia de bordado de
Täcklebo) em Vismarlöv, na Sué-
cia. Desde então, todo dia 30 de
julho, a Academia une artistas,
educadores, curiosos e historiado-
res com a proposta de promover o
bordado como expressão artística
e conscientizar sobre a tradição da
técnica. A ideia de criar o Dia Mun-
dial do Bordado veio da vontade
de unir pessoas de outros países
com o mesmo interesse e celebrar a
técnica como ato de criatividade.

Com apoio da Coordenadoria de Cultura, evento será promovido por bordadeiras
da Art'sTrama e do Grupo Solidário Matriz de São Pedro

Daniella Oliveira
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Federação Brasil da Esperança, do PT,
PC do B e PV, homologa candidaturas
Federação do PT, PC do B e PV homologou também candidatos a deputados federais e estaduais: "Vamos juntos reconstruir o Brasil", afirma Bebel

Como vice-presidenta esta-
dual do Partido dos Trabalha-
dores, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel participou, no úl-
timo sábado (23), da condução
da convenção da Federação
"Brasil da Esperança", que con-
firmou as candidaturas do Pro-
fessor Fernando Haddad a go-
vernador de São Paulo e de
Márcio França ao Senado Fe-
deral. Na convenção, realiza-
da na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, ao
lado do presidente estadual
do PT, Luiz Marinho, a Pro-
fessora Bebel também teve a
sua ca n d i d a t u r a  a  d e p u t a -
da estadual confirmada pela
federação que reúne, além do
PT, o PC do B e PV.

A solenidade também con-
tou com a participação do ex-
governador Geraldo Alckmin,
candidato a vice-presidente na
chapa de Lula, que lidera todas
as pesquisas de intenções de
votos, que ressaltou a importân-
cia da deputada Bebel na cria-
ção do novo Fundeb, que ga-
rante mais recursos para a
educação pública.

Na convenção, a federação
PT, PC do B e PV também ho-
mologou a chapa de candidatos
a deputados federais e estadu-
ais de São Paulo. "Mais uma
etapa cumprida na direção do
país que queremos! Vamos jun-
tos reconstruir o Brasil", disse
Bebel, que tem feito um man-
dato popular referência na As-
sembleia Legislativa de São
Paulo, defendendo  educação
pública de qualidade, a melho-
ria contínua dos serviços pú-
blicos, os enfrentamentos di-
ários aos ataques do Palácio
dos Bandeirantes ao povo pau-
lista e ainda viabilizando re-
cursos para Piracicaba e região.

Deputada estadual Professora Bebel, candidata à reeleição, e
o Professor Adelino Oliveira, candidato a deputado federal

Bebel posa para foto com o ex-governador Márcio França, candidato ao Senado Federal

Deputada Bebel tem candidatura homologada na convenção da Federação que reúne PT, PC do B e PV
A Professora Bebel, ao lado de Luiz Marinho, presidente do PT, comemora a
oficialização da sua candidatura a deputada estadual

Divulgação
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Quadra multiuso do São Dimas é inaugurada
Para o prefeito Thiago Silva, inauguração do espaço coroa série de atividades realizadas no bairro, pelo benefício coletivo; evento aconteceu sábado passado (23)

Atividades esportivas, reu-
niões, atividades religiosas. Es-
ses são exemplos de atividades
que podem ser realizadas na qua-
dra multiuso do São Dimas, que
recebeu o nome de Jeferson Fer-
nando Albino de Siqueira, inau-
gurada na manhã de sábado, 23.

"Esse espaço é para o uso de
todos e queremos que receba um
cuidado especial da comunidade,
disse o prefeito Thiago Silva. Ele
destacou várias ações realizadas
para o bairro, como instalação das
redes de água e de esgoto, pavimen-
tação, galerias de água pluviais, ilu-
minação, guias e sarjetas, além de
energia pela CPFL. "O nosso olhar
para o São Dimas sempre vai ser
especial. Temos determinação e
vontade para ajudarmos quem
mais precisa", disse, acrescentado
outras obras que estão em anda-
mento no local, como as reformas
da UBS e do Cras.

"Fico muito feliz quando che-
gam essas melhorias para o bair-
ro", disse o vereador Branco, que

falou em nome da Câmara. Mora-
dor do São Dimas, Branco agra-
deceu a atenção da administração.
"É um olhar diferenciado para esta
comunidade", destacou.

Secretário de Governo e coor-
denador de Esportes e Lazer, Clau-
dinei Arruda lembrou que as inau-
gurações são resultado de traba-
lho árduo desenvolvido por uma
equipe de várias pessoas. "São pou-
cos os bairros que tem uma qua-
dra como esta e a comunidade pre-
cisa ajudar a cuidar deste patri-
mônio", disse. Ele também anun-
ciou que em breve o local vai sedi-
ar um campeonato de futsal.

HOMENAGEM - Luis Antô-
nio Albino Siqueira e Márcia Si-
queira, pais de Jeferson - que dá
nome à quadra  - seu irmão Ever-
ton e sua sobrinha Alicia partici-
param da inauguração, acompa-
nhada também pelos vereadores
Dudu e Adriano Vitor ; secretári-
os municipais Clarissa Quiararia
(Turismo), Cássio Capellari (Justi-
ça) e coordenadores municipais.

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Inauguração foi sábado passado (23)
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Feira de artesanato reúne
arte, cultura e gastronomia
Criada há mais de 30 anos, Feira de Artes e Artesanato de São Pedro (Faasp) reúne cerca de 35 expositores

Muito mais do que uma feira
com produtos artesanais, a Feira
de Artes e Artesanato de São Pe-
dro (Faasp) traz para população e
turistas da cidade arte, cultura,
música e gastronomia. É no centro
da cidade, no Boulevard Anna Her-
melinda Baltieri Azzine, que apro-
ximadamente 35 expositores se re-
únem aos sábados, domingos e fe-
riados, das 9h às 16h, para ofere-
cer diversas opções de bordado,
roupas de tricô e crochê, tapetes,
produtos em madeira, bijuterias,
sabonetes artesanais e produtos

alimentícios.  Há seis anos na feira,
a artesã Magali Miranda trabalha
com a arte têxtil. Ela faz painel de
parede com retalhos de tecidos,
mochila, bolsas, maletas térmicas,
necessarie e outras opções de pre-
sentes, que variam de R$ 10 a R$
120. "A única regra aqui é que to-
dos os produtos sejam artesanais",
contou Magali, ao ressaltar que,
com apoio da Coordenadoria de
Cultura, todos os finais de semana
tem música ao vivo no espaço. Com
produtos feitos somente de madei-
ra de sobra de demolição, o ar-

tesão Renato Figueira oferece
tábua de churrasco, utensílios
para cozinha, como vasilhas, es-
premedor de limão, quebra no-
zes, rolo de massa, além de jo-
gos de memórias, mesa, cadei-
ra, bancos e até brinquedos
educativos. "Estou há sete anos
na feira e não posso reclamar. Todo
fim de semana saem boas vendas",
disse Figueira, que tem produtos
que variam de R$ 10 a R$ 1.000.

Seguindo os passos da mãe,
Cristina Anzolim está há cinco anos
na Faasp com produtos feitos de

tecido. Ela tem tapetes, capa da
assadeira, porta lixo para veí-
culos, bate mão, pano de prato,
aventais e peso de porta; os pre-
ços estão entre R$ 10 a R$ 80.
"Minha mãe começou a frequen-
tar essa feira desde 1987. Agora ela
está um pouco cansada e eu decidi
seguir com o espaço dela", contou.

Entre lindas peças feitas em
crochê e tricô, Maria de Fátima
Logrado expõe seus produtos há
18 anos. Além de roupas de bebê e
vestidos de boneca, no espaço dela
o cliente encontra boinas, luvas,

sapatinhos, cachecol, echarpe e
poncho. "Eu vim de Portugal
para São Pedro há 26 anos.
Aprendi a fazer crochê e tricô
com meus avós, quando era crian-
ça", disse Maria, que tem produtos
que variam de R$ 15 a R$ 180.

Com pagamento em cartão
de crédito, cartão de débito, di-
nheiro ou Pix, na Feira de Artes
e Artesanato de São Pedro há
também livros, roupas, caixas
de presente, sabonetes, essênci-
as para ambientes, bolsas, car-
teiras, tapetes, panos de prato,

calçados e roupas infantis, pe-
ças de decoração, mel, cachaça,
pastel, crepes, caldo de cana e
uma infinidade de presentes e
lembranças de São Pedro.

SERVIÇO: A Feira de Artes
e Artesanato de São Pedro (Faasp)
acontece todos os sábados, do-
mingos e feriados, das 9h às
16h, no Boulevard Anna Herme-
linda Baltieri Azzine, área cen-
tral de São Pedro. Para ativida-
des culturais e atrações musicais,
os expositores contam com apoio
da Coordenadoria de Cultura.
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Prefeitura de Águas aplica
veneno em áreas verdes
A Prefeitura de Águas de São
Pedro concluiu esta semana a
aplicação de veneno contra o
carrapato-estrela. A ação per-
correu os principais pontos de
área verde do município como o
Bosque Municipal, Ponto dos
Cavalos, a Lagoa das Palmeiras
e o Mini-Horto. Os locais têm
concentração, principalmente,
de capivaras e cavalos que
são hospedeiros do carrapa-
to. "É uma ação que desenvol-
vemos todos os anos com o
intuito de evitar doe n ç a s  e
f a z e r  o  c o n t r o l e  d o  c h a -
m a d o  c a r r a p a t o - e s t r e l a " ,
d i s s e  o  p r e f e i t o  J o ã o  V i c -
t o r  B a r b o z a  ( C i d a d a n i a ) .

Divu lgação
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Prefeitura dá início às obras de revitalização do Estádio Municipal
A Prefeitura de Charqueada

deu início às obras de revitalização
do estádio municipal. A liberação
dos recursos, na ordem de R$
1,637 milhão, contou com a libera-
ção direta do governador Rodrigo
Garcia (DEM). Deste total, R$ 1
milhão é oriundo do governo esta-
dual e outros R$ 637 mil de con-
trapartida do município.

As obras contemplam toda a
revitalização do espaço e implanta-
ção de área de lazer com acesso pela
Avenida Ítalo Lorandi, contando
ainda com praça de alimentação para
food trucks, novas arquibancadas e
vestiários, pista de caminhada, espe-
lhos d'água, fontes interativas, nova
bilheteria, entre outras melhorias.
"Agradeço o governador Rodrigo
Garcia que foi sensível ao nosso
pedido e possibilitou que uma gran-
de obra de revitalização seja entre-
gue aos charqueadenses. Mais in-
vestimento em esporte e quali-
dade de vida", disse Arruda. Recurso de R$ 1,637 milhão contou com a liberação direta do governador Rodrigo Garcia (DEM)
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Obras na Concha Acústica estão em ritmo acelerado
A Concha Acústica é uma

das obras que estavam parali-
sadas quando a nova gestão as-
sumiu a Prefeitura de Charque-
ada. O convênio é do ano 2016 e
teve que ser regularizado pela
nova equipe para que a obra pu-
desse dar andamento e ser con-
cluída. Um novo projeto execu-
tivo precisou ser feito pela equi-
pe de engenharia, bem como um
novo processo licitatório.

Agora as obras acontecem
em ritmo acelerado e as melho-
rias prometem mudar o visual
do local. Ao todo são R$ 340,4
mil empreendidos no local. A
prefeitura deu uma contrapar-
tida no valor de R$ 94,6 mil, o
que segundo o prefeito Rodrigo Ar-
ruda é algo preciso e que irá ofere-
cer um espaço totalmente refor-
mulado aos charqueadenses.

Divu lgação

Divu lgação
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Festival Gastronômico
se encerra neste sábado

Neste sábado (30), a Praça
Antônio D'Alprat, no Centro de
Charqueada, será palco de uma
grande festa. A partir das 11h ha-
verá Festa Junina das Escolas
Municipais e, às 17h, o encerramen-
to do 2º Festival Gastronômico.

A programação da noite ten-
de a agitar a cidade. É o momento
em que os pratos do Festival Gas-
tronômico passarão por avaliação
de uma banca de jurados. O públi-
co presente também poderá apro-
veitar para apreciar os diversos
pratos do festival que estarão sen-
do vendidos na praça.

Para abrilhantar ainda mais
a festa, o evento conta com uma

programação de shows com Sheba
e o Projeto Modão, além da apre-
sentação da dupla Léo Bueno e
Júlio César. E pra encerrar a noite,
a banda Forró Seguro sobe ao pal-
co - nos intervalos a animação será
por conta do DJ Cascavel.

Durante toda a noite terá tou-
ro mecânico gratuito para a crian-
çada se divertir. O prefeito Rodri-
go Arruda (DEM) falou sobre o
sucesso do evento. "Tudo muito
bem organizado e a aceitação está
sendo ótima. Sem contar que é
uma oportunidade ímpar para a
divulgação da cidade e também de
um novo roteiro gastronômico",
salientou o chefe do Executivo.

Evento acontece na Praça Antônio D`Alprat, área central da cidade


