
AUDIÊNCIA NA ALESP FORTALECE
A LUTA PELA REVOGAÇÃO DO
CONFISCO DOS APOSENTADOS

AAAAA 44444

Com a presença de familiares, é
inaugurada a praça Mineirinho

Solenidade no último dia 23 foi marcada
pela emoção, reunindo irmão e os
filhos do homenageado, que viajaram
400 km para participar da celebração

O legado do cantor e composi-
tor Claudemiro Aparecido de Car-
valho, o Mineirinho, está eterniza-
do em São Pedro, com a inaugura-
ção de praça em sua homenagem,
localizada no bairro Portal das Flo-
res. "Obrigada por aceitarem essa
homenagem pensada com detalhes
para perpetuar todo o legado do
Meirinho", disse o prefeito Thiago
Silva aos filhos e o irmão Roberto,
com quem fez dupla durante 30

anos. Entre os detalhes da praça
de 1.215 metros quadrados estão
as espécies das árvores plantadas:
todas são usadas para a fabrica-
ção de instrumentos musicais,
como Pau Brasil, Jacarandá da
Bahia, Embaúba prateada e Jato-
bá. "Agradeço a cada um de vocês
por esta homenagem ao meu pai,
que era um cara simples, não fazia
diferença de ninguém", disse Si-
mone, filha de Meirinho. A10

PRAÇA INAUGURADA - Familiares e amigos viajaram 400 km para participar da solenidade na terça-feira, que anunciou a realização de
Festival de Música Caipira; prefeito Thiago Silva discursa em homenagem ao cantor Meirinho e inaugura praça com seu nome

Prefeitura, Senac e Acisp
oferecem cursos com bolsa

Uma parceria entre a Pre-
feitura de São Pedro, Senac e
Acisp vai oferecer cursos com
100% de bolsa nas áreas de au-
xiliar de confeitaria, doceiro,
pizzaiolo e salgadeiro.  As aulas
começam no dia 4 de julho e se-
rão realizadas no Senac de
Águas de São Pedro. A Prefei-

tura de São Pedro vai disponi-
bilizar transporte gratuito para
os participantes. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria
da Educação, localizada na rua
Maestro Benedito Quintino,
886, de segunda  a sexta-feira
das 9h às 17h. Os interessados
devem levar RG e CPF.

MOTOS – A 19ª edição da Expo Moto São Pedro
acontece nos dias 15, 16 e 17 de julho, no Centro
de Eventos, ao lado do Ginásio Bordadão. A3

COLETA SELETIVA – A Coordenadoria de Meio Ambiente
reformulou a logística da coleta seletiva e a partir desta se-
gunda-feira, 4, um novo cronograma de coleta terá início, com
a inclusão dos bairros Floresta Escura e Alpes das Águas. A7

Prefeitura de São Pedro Divulgação

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 2 de julho de 2022A2

Nunca os deNunca os deNunca os deNunca os deNunca os de
bom consensobom consensobom consensobom consensobom consenso
conseguirãoconseguirãoconseguirãoconseguirãoconseguirão
ganhar simpatiaganhar simpatiaganhar simpatiaganhar simpatiaganhar simpatia

O inverno chegou e com ele...
Aldo Nunes

Mais um perigo se
apresenta por que igno-
ramos às consequênci-
as das suas precauções.
Sem informações ne-
cessárias para o estudo
do clima, vamos nave-
gando ao sabor dos ventos, das
chuvas, das tempestades sem
olharmos para o céu, onde tudo
está à nossa vista e não o enxerga-
mos. Eu, como um conservador dos
usos e costumes, especialmente da
história, vou continuar na minha
prática de invocar à "vivência"
como elemento primordial da
nossa evolução como seres hu-
manos, pois sem ela vamos
adentrar num mundo tecnoló-
gico sem conhecermos sua base
que nós, os mais velhos, já ex-
perimentamos (vivenciamos) e
temos obrigação de mostrarmos
onde estão suas falhas. Vamos lá!

As guerras mundiais sem-
pre foram e continuarão a ser o
fator básico de fazermos preva-
lecer a nossa vontade individu-
al. "Cada um pra si e Deus pra
todos". Logo, fica claro que
quem paga o pato, sempre será
Deus. Porém, como a natureza
é uma criação "divina" e veio
primeira, não podemos ignorar
que se não conhecemos Deus,
muito menos conhecemos a na-
tureza. Quer queiramos ou não,
no momento atual precisamos
abrir nossa consciência para o
desenvolvimento necessário da

Pela valorização do funcionalismo
e dos serviços públicos
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Professora Bebel

Nesta semana tive a
oportunidade de realizar três
audiências públicas da mai-
or importância na Assem-
bleia Legislativa.

A primeira delas, na ter-
ça-feira, 28 de junho, tratou do
confisco salarial de aposentados e
pensionistas da SPPREV. Com
grande e representativa participa-
ção de entidades e servidores pú-
blicos, pudemos debater formas de
lutar pelo fim deste verdadeiro as-
salto aos bolsos de nossos aposen-
tados, que contribuíram durante
décadas para se aposentarem e
agora pagam 14% sobre a parcela
de sua aposentadoria que excede
um salário mínimo. Um absurdo
que precisa acabar.

Ao final, uma comissão foi re-
cebida pelo presidente da Casa, de-
putado Carlão Pignatari, que nos
informou que o Governo do Esta-
do estaria buscando uma solução
a ser encaminhada em agosto. De
fato, vimos reivindicando que o
próprio governo revogue essa me-
dida, mas continuamos nossa luta
para que a ALESP tome uma atitu-
de unificada para terminar com
esse confisco.

Na quinta-feira, 30 de ju-
nho, presidi duas audiências
públicas. Na primeira parte,
debatemos formas de continu-
ar lutando para que o Instituto
de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual (IAMSPE)
atenda com qualidade todos os
servidores públicos, no Hospi-
tal do Servidor Público Estadu-
al (HSPE) e em todas as regiões
do Estado, pois neste momento
estão sendo cancelados convê-
nios com clínicas, hospitais e la-
boratórios, sem que o governo
estadual seja capaz de solucio-
nar o problema.

Diversas denúncias de irre-
gularidades no HSPE foram re-
afirmadas por representantes
de entidades, o que nos leva a
intensificar nosso trabalho para
que seja instalada na ALESP a
Comissão Parlamentar de Inqu-
érito (CPI) do IAMSPE, confor-
me requerimento que protoco-
lei junto à presidência da Casa.

Na segunda parte, apresen-
tei a proposta de Plano Estadu-
al dos Servidores Públicos Es-

Jair Bolsonaro, um antro de
destruição das políticas públicas

Alexandre Padilha

O governo Bolsona-
ro cria, diariamente,
uma crise política ou ins-
titucional no país para que
jornais, redes sociais e as
conversas entre as pessoas
não se tratem do aumento
da gasolina, da volta do
Brasil ao mapa da fome ou da
inflação cada vez mais alta. Em
mais um episódio absurdo do
governo Bolsonaro, da série de
coisas que não imaginávamos
que veríamos novamente: as fi-
las no INSS voltaram.

Depois de ter sido exemplo de
serviço público de qualificação de
gestão, o INSS está sucateado. Os
servidores ficaram em greve por
cerca de dois meses exigindo a re-
construção do órgão, recuperação
de salários, debate sobre os valores
dos planos de saúde e auxílio ali-
mentação, esvaziamento das agên-
cias e o fim do prejuízo no acesso
aos benefícios (aposentadorias,
pensões, auxílio-invalidez, BPC, se-
guro-defeso e auxílio-doença) pres-
tados aos brasileiros.

A secretária-geral do Consór-
cio de Sindicatos da Seguridade So-
cial (SINSSP), Vilma Ramos afir-
mou, durante audiência pública na
Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados
onde convocamos os ministros da
Economia e do Trabalho e Previ-
dência Social para explicações so-
bre o que está acontecendo no ór-
gão e eles não compareceram, que
há mais de 2 milhões de pedidos
para liberação de aposentadoria e
benefícios parados no INSS.

E que isso se dá pela redução
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Proclamou e sustentou a Independência
José Renato Nalini

Pedro I não foi somen-
te o proclamador da Inde-
pendência do Brasil. Tam-
bém foi um defensor des-
sa desvinculação, pois o
grito do Ipiranga não foi
suficiente para pacificar uma
Nação dividida.

Prosseguia em maio de 1823 a
Guerra da Independência e as tro-
pas portuguesas ocupavam as ca-
pitais da Bahia, Maranhão, Grão-
Pará e Cisplatina. O Imperador fora
sagrado em 1º de dezembro de 1822,
mas o Império não havia sido reco-
nhecido por qualquer outra nação.

Muitos pensavam que poderia
haver um retorno à situação ante-
rior e o Brasil continuar vinculado
a Portugal. Gente influente, como
o baiano José da Costa Carvalho,
que foi presidente da Província de
São Paulo e se casou em 1822 com
Genebra de Barros Leite, viúva do
rico brigadeiro português Luís An-
tonio de Sousa.

Atribui-se a Costa Carvalho
haver elencado sete motivos para
que o Brasil voltasse a se unir a
Portugal. São eles: 1. O Brasil deve
unir-se a Portugal, logo que este
desista de reconquistá-lo; 2. Por
morte de D. João VI, o Imperador
será Rei de Portugal e com isso te-
remos melhores relações com a
Europa; 3. A união é benéfica por-
que Portugal é rico e se sustentará
sem pesar ao Brasil; 4. Lisboa será
o porto adequado a desenvolver
nosso comércio; 5. O Brasil precisa
dos mestres lusos para a Universi-
dade; 6. Precisamos da tropa por-

ciência e da tecnologia.
Como já disse em artigo da
semana passada: "A men-
te, mente!" pois esquece-
mos que a nossa popula-
ção cresce e os nossos re-
cursos naturais diminu-
em. Estamos a tampar o
Sol com peneira. Ele é a

estrela que nos proporciona a
vida terrena.

O nosso planeta, hoje, está
colhendo os resultados da utili-
zação dos combustíveis fósseis
(petróleo) que se transformaram
em plásticos que poluem a nos-
sa terra, nossos rios e mares e
mais ainda, a nossa atmosfera
e por isso estamos fadados a
enfrentar uma nova era de
acontecimentos desastrosos.
Como evitar isso?Bem, seu tives-
se uma solução, com certeza não
mais estaria aqui no planeta
Terra. Porém, em sendo teimo-
so, não abro mão em dar meus
palpites: precisamos priorizar,
especialmente aqui no Brasil,
nossa terra natal, utilizando da
tecnologia que já desenvolvemos
e, equipar nossos municípios,
estados e a própria união com
aparelhagens necessárias para
anotação e divulgação da umi-
dade do nosso ar; da nossa al-
titude em relação ao nível do
mar; das direções que sopram
os ventos com suas respectivas
velocidades; da temperatura
ambiente reinante; da medição
das chuvas caídas em nossos
domínios; da melhor conserva-

ção dos nossos ambientes flo-
restais indispensáveis para que
não desapareçam e sequem nos-
sas fontes de água. Sem essas
bases necessárias, brevemente,
será impossível a nossa sobre-
vivência e alongamento da nos-
sa vida.

Estamos fazendo pouco da
preocupação necessária para aqui-
lo (o clima) que nos afeta e nos traz
novas epidemias. Há necessidade
premente para que a educação, es-
pecialmente a básica nas escolas
(não podemos admitir que a nossa
juventude não saiba ler, escrever e
fazer contas), nas famílias sem es-
trutura e insuficiente conhecimen-
to escolar. Precisamos sim é tomar-
mos uma decisão sábia. Cruzar os
braços é desistirmos de vencer e ter
que suportar o vier. Cada qual es-
colhe o seu destino.

Atingimos neste sábado, 30, a
metade do ano de 2022. Essa me-
tade já se passou sem que tivésse-
mos qualquer boa notícia dessa
nova metade que falta para termi-
na-lo e em especial, para o ano de
2023 que vai depender de nossa pro-
dução agrícola, de combustíveis e
de energia elétrica. Aqui todos es-
tão preocupados é com à eleição,
ou seja, à política. Não vejo quase
ninguém preocupado com o nosso

futuro, com a nossa gente, com os
nossos problemas econômicos, so-
ciais e financeiros. Quem planta
colhe! Será que sabemos o que es-
tamos plantando?

Os contratempos são indiscu-
tíveis, não há razões suficientes
para questionar a realidade, dizem
aqueles apartados deste mundo,
porém, se tomarmos as iniciativas
corretas, os contratempos poderão
serem amenizados. Heróis e he-
roínas de tempos passados es-
tão morrendo, esquecidos e a
nova que se apresenta não está
se importando com o que vem
por aí. Parece-me que a trans-
gressão é o prato do dia, no qual o
alimento não tem importância.

Nunca os de bom consenso
conseguirão ganhar simpatia.
Sempre haverá uma mente atuan-
te física que estará disposta a espa-
lhar brasas para queimar aqueles
que as alcança. Haja paciência e
suporte para tudo isso. Simpa-
tia é chave que abre todas às
portas e dá oportunidade que
todos conheçam quanto é bom
viver num mundo em paz. Por
isso não esqueçamos de passar
a chave para todos aqueles que nos
vem visitar com amor no coração.
Essa é minha esperança.

Aldo Nunes, contabilis-
ta, advogado e Auditor
Fiscal de Rendas apo-
sentado do Governodo
Estado de São Paulo E-
mail: audusconsultoria
@gmail. com

tuguesa para nos defender;
7. Labatut já deveria ter pro-
posto a capitulação a Madei-
ra, ainda que perdesse algo.

Dom Pedro ficou muito
irritado com os "sete horren-
dos princípios" e respondeu
a cada um deles, em publica-

ção no jornal carioca "O Espelho",
com o pseudônimo "O Brasileiro
ultra-brasileiro".  Justificou a
independência, dizendo que o
Brasil "deu o passo mais arriscado
que podia dar" e que uma das ra-
zões foi a de "não querermos
aturar jugo de ferro, podendo
gozar de uma liberdade, como go-
zamos, para que a todo tempo não
tivéssemos de carregar com um
velho às costas e para que o Brasil
prosperasse, como vai prosperan-
do".

A segunda questão era dinás-
tica e Dom Pedro pretendia casar
sua filha, a carioca Maria da Gló-
ria, com o tio, o Infante Dom Mi-
guel. Ainda assim respondeu: "O
nosso Imperador dá-se por muito
satisfeito com o seu Império, não
ambiciona mais que governa-lo
bem, mantendo, como Defensor
Perpétuo, a sua integridade e inde-
pendência; sabe que o Império Ro-
mano quando se engrandeceu é que
sucumbiu; quer somente viver com
os seus brasileiros, que bem claro
já o disse a Seu Augusto Pai, que
de Portugal nada, nada, não que-
ria nada; se desgraçadamente se
fizesse tal união, o Brasil perderia
grande parte de suas forças em
socorrer a Portugal e não tiraria
utilidade alguma".  Quanto às fi-
nanças, D. Pedro disse que só me-

receria "duas gargalhadas e ne-
nhuma resposta". Escorou-se
em seu Ministro da Fazenda,
José Bonifácio, e afirmou que a si-
tuação financeira do Brasil era
muito superior à de Portugal.

Em relação ao porto de Lisboa,
o Imperador sustentou que nossa
orla era imensa e que fazer chegar
nossos produtos por Lisboa seria
"bom, ótimo, isto é maravilhoso
para enriquecer os negociantes de
nosso Portugal e empobrecer os do
Brasil. O Brasil não precisa de in-
terposto na Europa. O Brasil só pre-
cisa de si, e todos precisam dele".

De igual forma, o "Brasileiro-
ultrabrasileiro" ironizou a alegada
vantagem que adviria da "impor-
tação" de mestres de Coimbra para
ensinar em nossa Universidade.
Esta ainda não existia, embora se
cogitasse disso. Foi sarcástico:
"não há mais mestres no mundo,
senão os da Universidade de Co-
imbra, que agora estão ótimos! Em
forte desgraça está a Europa! To-
das as nações hão de mandar
seus concidadãos à Universida-
de de Coimbra, senão ficam to-
dos burros; não há mais mes-
tres no mundo, forte desgraça,
valha-nos Deus!".

A irritação imperial também
constou da resposta ao sexto que-
sito de Costa Carvalho. Como é que
o Brasil, que teve de expulsar à for-
ça as tropas portuguesas, iria re-
correr a elas se delas quis se ver
livre e de fato se viu?

A última afirmação também
foi refutada. Era a respeito da ren-
dição que o General Labatut, co-
mandante das forças brasileiras
que lutavam na Bahia contra os
portugueses, deveria oferecer ao
oponente, brigadeiro Madeira de
Melo. Dizendo que o Brasil estava
muito mais forte, asseverou: "Isto
é de se por as mãos à cabeça! Isto
ninguém atura, nem um santo. É
melhor dizer que quer que o Impé-
rio, sua pátria, volte a colônia, e
que esteja às ordens de Portugal, e
que todas as despesas e tudo que
temos feito seja baldado".

Termina por afirmar que tais
opiniões, "se fossem seguidas, fari-
am a desordem geral e a ruína to-
tal da nação brasileira, que quer só
a sua segurança individual, de pro-
priedade e todos aqueles bens de
uma justa e liberal Constituição".

Algo que os brasileiros conti-
nuam a querer: respeito integral à
sua Constituição. O preço da De-
mocracia é o amor que a ela devo-
tam os verdadeiros patriotas.

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 Es-
tado de São Paulo
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Rússia x Ucrânia (2)
João Ribeiro Junior

Esse deserto de ideias e
de inteligência imposto por
Stalin foi assim caracteriza-
do pelo escritor Aleksandr
Bek, que retratava da seguin-
te forma o dirigente comu-
nista ideal: "Nem sequer ou-
sava pensar nas contradições e nos
paradoxos da época, como certos
comunistas de hoje. (Lula é um
exemplo típico deste, em sua igno-
rância de político corruptoe conde-
nado pela Justiça). Fugem das
questões que pudessem alterar a
sua consciência de comunista, ale-
gando qualquer motivo: "não é as-
sunto que me diga respeito e não
me afeta quem sou eu para julgar".
E ficava na sua). A ordem bolche-
vista era não pensar. A expressão
stalinista "soldado do partido" não
era para Stalin, uma palavra vazia.
Na trilha dessa ausência de ideias
e de senso crítico, na medida em
que fugiam para outros países
independentes da URSS, os an-
tigos líderes da era stalinista, o
centro do sistema foi sendo ocu-
pada por pelegos, formados na
mentalidade de enriquecer a
partir do Estado, passando rastei-
ra em todos quantos se opusessem
às suas tacanhas ambições.

Depois de Stalin aURSS insti-
tucionalizou-se a época do apare-
lho, do alto funcionário "nomen-
claturista", como "dono coletivo"
do país.  É claro que a existência do
aparelho vinha de antes O fato novo

era a sua emancipação po-
lítica. Com Stalin, o apare-
lho tinha sido sua mão di-
reita. Eliminados nas suas
relações internas os perigos
de morte. A "Nomenclatu-
ra" soviética passou, por-
tanto, administrar o públi-
co como propriedade pri-

vada. Época característica. Aliás,
dos Estados patrimoniais latino-
americanos. No seio desta cultura
de enriquecimento privado à custa
dos bens públicos, os "nomencul-
turistas" passaram a se considerar
superiores a lei.

Os estatutos legais valiam para
os outros, não para eles, podiam
cometer, sem risco, qualquer tipo
de desvio de dinheiro público. Nin-
guém, na cúpula, via nada nem
sabia de nada. O pacto era de en-
riquecimento de cada aparelho
da "Nomenclatura", sugando a
parcela de riqueza nacional por
ele administrada. Nesse cinismo
em que a coisa pública é familís-
tica, os membros do poder pas-
saram a ter maiorpreocupação
com seus os bens pessoais. (No-
vamente vem a lembrança a seme-
lhança do governo lulista)

A respeito escreve Poch-de-
Feliu: "Entre os "nomencla-  turis-
tas" não havia respeito Sabiam,
pela própria experiência que as
leis soviéticas eram frequente-
mente simples carcaças, instru-
mentos do capricho ou da ne-
cessidade do poder, aplicáveis aos
simples mortais, mas não a eles.".

É de se notar, que o comércio
ilegal de drogas prosperou numa
economia mundial integrada, com
a desregulamentação financeira,
facilitando a "lavagem de dinhei-
ro", daí a "Nomenclatura" estimu-
lar a produção de drogas na Euro-
pa Oriental. Na URSS abriu-se no-
vas vias de acesso para fornecedo-
restradicionais. Aagricultura ucra-

niana, como "satélite" russo, culti-
vava cerca de três acres de ma-
conha e crescentes acres de Pa-
poula. Na Ucrânia, agriculto-
respobrescultivavamesses pro-
dutos em zona proibidaao redor
do reator de Tchenorbil (local da
explosão nuclear de 1986).

João Ribeiro Junior, advo-
gado (USP), docente de
Direito Constitucional, Te-
oria Geral do Estado e Ciên-
cia Política, de História, dou-
tor em Educação, mestre em
Filosofia (UNICAMP)
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em 46% do efetivo desde
2016 e pela falta de reali-
zação de concurso públi-
co. Em cidades do estado
de São Paulo, na região
metropolitana, agências
do INSS não estavam  tra-
balhando com seu efetivo
completo.

Outra situação gra-
víssima é o estímulo do governo
para que os médicos cancelem o
direito ao auxílio saúde e o afasta-
mento. Sou médico e atendo em

unidades do SUS na periferia da
cidade de São Paulo e Campi-
nas, recentemente atendi a uma
senhora que está usando cadei-
ra de rodas para se locomover, não
tem a menor condição de retornar
ao seu local de trabalho e teve
seu auxílio cancelado.

O governo Bolsonaro é um
antro de destruição das políticas
públicas bem sucedidas, institui-
ções e vida dos brasileiros. Não po-
demos aceitar mais desmontes,
mais caos diário. O povo brasileiro
precisa voltar a ter acesso público
para superar as dificuldades e que
um governo tenha responsabilida-
de na aplicação das políticas que
identifiquem os problemas sociais.

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

taduais (projeto de lei
380/2022), resultado do
trabalho coletivo de di-
versas entidades do fun-
cionalismo com nosso
mandato popular e que
estabelece uma política de
Estado para assegurar a

valorização e os direitos do fun-
cionalismo público e, assim,
também a qualidade dos servi-
ços públicos disponibilizados à
população.

Há pelo menos três décadas,
os servidores públicos vêm sofren-
do seguidos ataques em seus direi-
tos, com salários rebaixados, ter-
ceirizações, precarização das con-
dições de trabalho, retirada de di-
reitos e a própria redução do qua-
dro de pessoal, alvo preferencial
das políticas neoliberais do "Esta-
do mínimo".

O plano será debatido com os
deputados, com as entidades de ser-
vidores, com os candidatos ao Go-
verno do Estado e com a sociedade
e queremos criar um verdadeiro
movimento pela sua aprovação,
porque interessa à população que
as políticas públicas e os serviços
públicos sejam implementados em
sua totalidade por servidores pú-
blicos bem formados, valorizados
e motivados a prestar atendi-
mento qualificado a todas e to-
dos. Queremos e defendemos o
respeito aos servidores públicos
e aos servidores públicos.

Em todas essas atividades, o
clima é de muita esperança. A es-
perança dos que lutam, se mobili-
zam e veem a possibilidade real de
termos um professor no comando
do Estado de São Paulo e a volta
do melhor presidente que esse país
já teve no governo do nosso país.

Professora Bebel, deputa-
da estadual pelo PT
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Encontro Nacional de Motociclistas de
São Pedro começa no dia 15 de julho

CASAS E APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA SÓ TERRA: 5.000m2, plana, Lot.
Primavera R$ 200.000,00.
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Livro de Vitor
Pires abre o mês
do centenário da
Estação da Paulista

19ª Expo Moto São Pedro acontece nos dias 15, 16 e 17 de julho, no Centro de Eventos, ao lado do Ginásio Bordadão
Após dois anos interrompidos

por conta da pandemia, um dos
eventos mais aguardados da Es-
tância de São Pedro está de volta.
Será nos dias 15, 16 e 17 de julho,
no Centro de Eventos (ao lado do
Bordadão), que o Encontro Nacio-
nal de Motociclista de São Pedro,
a19ª Expo Moto Show, retorna com
uma extensa programação.

Com apoio da Prefeitura de
São Pedro, o encontro realizado
pela Reda Eventos, além de reunir
motociclistas de diversos estados
do país, contará com uma ampla
praça de alimentação, segurança
monitorada, estacionamento, feira
e exposição de grandes marcas,e
espaço kids para diversão da cri-
ançada. Além disso, mais de 10
bandas de rock já estão confirma-
das nas atrações musicais.

Segundo o diretor da Reda
Eventos, David de Souza, a grande
novidade deste ano é local do en-
contro. "Esse evento vai inaugurar
o novo espaço. O Centro de Even-
tos de São Pedro traz uma estrutu-
ra bem mais ampla, espaço mais
adequado, tudo asfaltado, banhei-
ros novos e excelentes acomoda-
ções", disse.

Souza também falou da expec-
tativa após dois anos. "A expectati-
va é a melhor possível.Temos um
retorno de várias pessoas tanto da
cidade quanto de fora sobre a pro-
cura por reservas de hotéis, que já
estão quase que se esgotando em
alguns locais. São muitos os moto-
ciclistas que estão com a aquele
desejo de pegar estrada e reencon-
trar os amigos. Já temos confirma-
dos casais até do Recife e do Rio
Grande do Sul".

Segundo a secretária de Tu-
rismo da cidade, Clarissa Quia-
raria, a expectativa de público é
de aproximadamente 18 mil
pessoas nos três dias de evento.
"Nos encontros de motociclistas
temos um público bem específi-
co, que vem para o evento e du-

PROGRAMAÇÃO DA EXPO MOTO SHOW 2022
Sexta-feira (15):

18h - Abertura dos portões
20h- Banda Rock n`Roads

22h - Killers Kiss Cover
Sábado (16)

10h - Abertura dos portões
13h - Zé Ramalho Cover

15h - Banda Metamorfose Ambulante (Tributo a Roberto
Seixas)

17h - Old Chery Rockabilly
19h - Banda SOS Mondo

21h - Banda Keep On Rock
23h - Use Your Guns

Domingo (17)
9h- Abertura dos portões

10h - Missa dos Motociclistas com padre Edson
11h - Banda Elas Cantam Cassic Rock

13h - Banda Pop Mind
15h - Luoc Legião Urbana Original Cover

rante o dia passeia pela cidade
e pelo alto da serra com suas
motocicletas. Há uma grande
movimentação na rede hotelei-
ra, nos postos de combustíveis,
nas lojas de conveniência e até
nas redes de supermercados
que abastecem os hotéis e pou-
sadas", explicou Clarissa.

INGRESSOS -Vale ressaltar
que os ingressos serão vendidos so-
mente no local do evento, a partir
das 18h, na abertura da portaria.
O ingresso único para os três dias
custa R$ 25 mais 1kg de alimento.
Para sexta-feira, o valor é R$ 10
cada. Para sábado e domingo, R$
25 cada. E, somente no domingo,
R$ 15 cada pulseira. Outras infor-
mações pelo telefone (19) 992124269
ou @expomoto_saopedro

Ferrovias do Agronegócio, es-
crito pelo piracicabano Vitor Pires
Vencovsky, será lançado neste sá-
bado (02) como parte das come-
morações do centenário da Esta-
ção da Paulista. O livro faz uma
análise do sistema ferroviário bra-
sileiro no atual período, que teve
início em 1996 a partir do processo
de privatização das empresas fer-
roviárias estatais.

A publicação apresenta as
grandes transformações verifica-
das nas ferrovias do país a partir
da mudança de um sistema ferro-
viário estatal para um sistema pri-
vado e regulado pelo Estado, as-
sim como as principais motivações
que definiram a readequação da
malha antiga existente e a constru-
ção da malha nova.

Faz um levantamento dos
principais agentes públicos e
privados que, a partir de deter-
minados interesses, passaram a
definir os discursos, os planos
ferroviários, os investimentos,

as cargas ferroviárias e as regi-
ões atendidas pelas ferrovias.

É uma atualização da tese
de doutorado "Ferrovia e logís-
tica do agronegócio globalizado:
avaliação das políticas públicas
e privadas do sistema ferroviá-
rio brasileiro" defendida pelo
autor em 2011 no Departamen-
to de Geografia do Instituto de
Geociências da Unicamp.

Após 10 anos da finalização da
tese, verificou-se que grande parte
das conclusões apresentadas ain-
da permaneciam válidas. Isso mo-
tivou a atualização dos dados e in-
formações e a republicação da pes-
quisa em formato de livro.

A publicação apresenta uma
série de informações para sub-
sidiar as políticas públicas relacio-
nadas à logística e infraestruturas
de transportes e ampliar os deba-
tes para a construção de um siste-
ma ferroviário brasileiro mais
abrangente, integrado, inclusi-
vo e justo socialmente.

Lançamento, como e onde comprar
Dia 02/07/2022, sábado, às

16 horas, em Piracicaba, SP,
abrindo o mês comemorativo do
Centenário da Estação da Paulis-
ta. Local - Estação da Paulista -
Av. Dr. Paulo de Moraes, 1580 -
Paulista - Piracicaba - SP. Apoio -
Instituto Histórico e Geográfico
de Piracicaba, Academia Piraci-

cabana de Letras e Prefeitura do
Município de Piracicaba, através
da Secretaria Municipal da Ação
Cultura. Como comprar - o livro
já se encontra disponível para
compra nos formatos e-book e im-
presso no site http://
ferroviaesociedade.com.br ou nas
principais livrarias do país

EEEEESPORTESSPORTESSPORTESSPORTESSPORTES

Prefeitura recebe materiais da
Secretaria Estadual de Esportes

A Prefeitura de São Pedro re-
cebeu da Secretaria Estadual de
Esportes materiais para a prática
de esportes. O kit entregue ao pre-
feito Thiago Silva é formado por 8
bolas para futebol de campo, 6 bo-
las de futsal, 2 bolas de handebol,
2 bolas de futebol society, coletes,
meias, uniformes, 1 rede de futsal,

3 troféus e 45 medalhas. "Esse ma-
terial será destinado às ativida-
des realizadas pela Coordenado-
ria de Esportes e Lazer e são
mais um incentivo à prática es-
portiva que contribui para me-
lhora da saúde e da qualidade
de vida", disse o prefeito. Secre-
tário de Governo e coordenador de

Esportes, Claudinei Arruda, desta-
cou que os equipamentos vão re-
forçar a oferta já existente de prá-
ticas esportivas para a população.
"Agradeço ao prefeito Thiago Sil-
va pela constante busca por me-
lhorias no esporte. São ações
que têm como resultado melho-
ra no bem estar da população".

Secretário de Governo e coordenador de Esportes, Claudinei Arruda, e o prefeito
Thiago Silva com os materiais

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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Ciclista de São Pedro é campeão
no Festival Santander Brasil Ride

Representando a equipe de
Atletismo de São Pedro, o edu-
cador físico Antoniel Paulo da
Silva, conhecido como Canela,
conquistou o primeiro lugar na
categoria Master B1 do Festival
Santander Brasil Ride - War-
mUp 2022. A competição, que
teve três dias de provas, acon-
teceu na cidade e Botucatu en-
tre os dias 16 e 18 de junho. No
geral, o atleta finalizou o cam-
peonato em 11° lugar.

"É uma das provas mais im-
portantes e difíceis do Brasil, por-
que são três dias de competições. Tem
que sair bem aquecido mesmo e a lar-
gada é por bateria. Pega descida muito
técnica, difícil, e muito subida, como a
serra de São Pedro. Tem que dar o
melhor de si mesmo, porque passa
por rio, lago. No último dia choveu
a noite toda, e teve muita lama, frio.
Mas prova de mountain bike é as-
sim mesmo, tem que dar tudo de
si", explicou.

Ao comentar o resultado que
garantiu a primeira colocação em
sua categoria (1ª etapa: 12,4km -
338m; 2ª etapa:91km - 2.380m; e
3ª etapa: 53,8km - 1.306m), Cane-
la lembrou que tem uma rotina de
grandes conquistas em campeona-
tos importantes. "Comecei pedalar
com 17 anos e hoje tenho 40. Nun-
ca parei de pedalar, nem na pande-
mia. Chego a rodar em média 22
mil quilômetros todo ano".

Considerado o maior evento
de esporte outdoor do país, o Festi-
val Brasil Ride reúne mountain bike
para adultos e crianças; amadores
e profissionais, além do ciclismo de
estrada. Tradicionalmente conhe-
cida como WarmUp, o campeona-
to é composto por duas categorias:
PRO, três dias de puro Mtb, e Sport,
um dia. Com estrutura compará-
vel aos maiores eventos esportivos
do país, o Festival Brasil Ride - War-
mUp recebe centenas de atletas, fa-
mílias e população do local do even-
to. Mais informações sobre o Festi-
val: http://www.brasilride.com.br/

Secretário de Governo e co-
ordenador de Esportes, Claudi-
nei Arruda destaca a conquista
do atleta. "Ele vestiu a camisa e
mais uma vez fez um excelente
trabalho. Parabéns por toda a
dedicação, garra e superação
que foi essa prova. Agradeço tam-
bém ao prefeito Thiago Silva por
todo apoio, incentivo e realiza-
ções ligadas ao esporte", disse.

CCCCCINEMAINEMAINEMAINEMAINEMA

Cine Teatro vem com a
estreia Minions 2: A Origem
de Gru e  Top Gun: Maverick,
e a pré-estreia de Thor:
Amor e Tovão

De 30 a junho a 6 de julho, o
Cine Teatro Shopping São Pedro
segue com filme Lightyear, às 17h,
e vem com os lançamentos Mini-
ons 2: A Origem de Gru, na sessão
das 19h; e Top Gun: Maverick, em
2D, na sessão das 21h (legendado
somente na terça-feira).  Além dis-
so, no dia 6 de julho, às 23h59,

tem a pré-estreia de Thor: Amor
e Tovão, em 2D, dublado.

INGRESSOS: De segunda a
quinta-feira - exceto feriados - o preço
único para 2D é R$ 12 e 3D é de R$ 15.
Nos demais dias, em 2D, inteiro é R$ 24 e
meia R$ 12; em 3D inteiro é R$ 30 e meia é
R$ 15. Contatos: (19) 3481-5767. Site:
www.cineteatrosaopedro.com.br

Divu lgação
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Finais do campeonato
serão em 6 de julho

O Campeonato Municipal de
Futsal organizado pela Prefeitura
de São Pedro, por meio da Coorde-
nadoria de Esportes e Lazer, chega
às finais após quase dois meses de
disputa. As partidas que vão defi-
nir os campeões acontecem no dia
6 de julho, no Ginásio Municipal
Antonio Carlos Siloto Filho, o Bor-
dadão. Os jogos começam às

19h10, quando Argentina e Equa-
dor disputam o 3º lugar na cate-
goria Dente de Leite. Às 19h50, a
disputa do 3º lugar é da Categoria
Dentão, com a partida entre Bélgi-
ca e Portugal. As finais do Dente
de Leite serão realizadas às 20h30,
com a partida entre Uruguai e Peru
e às 21h10 Alemanha e França fa-
zem a final da categoria Dentão.

A deputada estadual Professo-
ra Bebel (PT) promoveu e presidiu,
na tarde de terça (28), audiência
pública na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp) que pro-
vou amplo debate sobre a necessida-
de de colocar fim ao confisco das apo-
sentadorias e pensões de servidores
estaduais. A audiência, realizada no
auditório Teotônio Vilela, reuniu
grande número de aposentados e
pensionistas, assim como diversas en-
tidades do funcionalismo estadual e
deputados que se comprometeram a
engrossar o movimento pelo fim do
confisco das aposentadorias e pen-
sões, inclusive com a formação de
uma comissão de cinco deputados
para dialogar com o presidente a
Alesp, Carlão Pignatari.

A comissão inclusive já se
reuniu com o presidente da Alesp
e de acordo com ele há boas pers-
pectivas para a revogação do
confisco. “Existe diálogo com o
Governo do Estado em busca da
melhor forma de fazê-lo, sem que
possa haver risco de contestação
judicial”, disse Carlão Pignatari
aos deputados.

A deputada Bebel diz que fi-
cou  contente e animada com o
grande comparecimento de apo-
sentados e servidores da ativa de
diversas categorias para unir for-

A audiência reuniu aposentados do Estado e representantes de entidades do funcionalismo estadual

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

Audiência na Alesp fortalece
a luta pela revogação do
confisco dos aposentados
A audiência, realizada no auditório Teotônio Vilela, reuniu grande número de
aposentados e pensionistas, assim como diversas entidades do funcionalismo estadual

ças para acabarmos com esse ata-
que que o governo estadual co-
mete contra aquelas e aqueles que
contribuíram durante décadas
pelo seu direito à aposentadoria.
Também participaram represen-
tantes da APEOESP, AFUSE,
CNTE, CUT, PÚBLICA-CEN-
TRAL DO SERVIDOR, ASSETJ,
SIFUSPESP, APASE, SINTRA-
JUD, SINDALESP, ASPAL, Fó-
rum das Seis, SINTEPS, FETE,
AASPTJ, Liga do Professora-

do Católico, CCM IAMSPE e
Fórum Estadual de Educação.

Além da deputada Bebel,
participaram da audiência os
deputados José Américo, Carlos
Giannazi, Ênio Tatto, Coronel
Telhada,  apesar da sessão em
andamento no  p lenár io  da
Alesp, para manifestar seu
compromisso com essa causa.
A assessor ia  da  deputada
Janaína Paschoal, que não pode
estar presente, mas apoia essa

causa, também participou.
A deputada Professora

Bebel enfatiza que “lutamos
para que este governo revogue
essa medida, ao mesmo tempo
em que lutamos para que a
Alesp tome posição e derrube o
confisco. Há diversos projetos
para derrubar o confisco. É em
favor dessa luta que protocolei
o PDL 39, o PL 450 e a PEC 6 e
faço um apelo para que todos
juntemos forças até a vitória”.
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F.
(19) 3481-6112/ 9 9759-9092.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo cho-
ppão), em frente à lava rápida
Tio Zé, a 150 mts da matriz com
670 mts de área coberta. Tel.
(19) 3483-2136 ou 9.9736-2029.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala
cozinha banheiro no Bairro Dois
Córregos em Piracicaba tratar
(19) 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba,
R$ 155.000,00, Rua João Gime-
nes, Jardim das Flores, ao lado
do 373. Fone (19) 99827-1101.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Casa com imóvel em Piracica-
ba ou Santos: 3 dorm, 2 suítes,
sala dupla, cozinha balcão,
180m² de const, bairro nobre.
Tr (19) 9.8762-1337 vr 520 mil.

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

VENDO OU TROCO
Citroen Xsara 2000, documen-
tado, pequenos reparos. Tratar
(19) 9.9862-4594.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Mazda 626, 97, abaixo da tabe-
la. Tratar (19) 9.9862-4594.

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e 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.

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.

CASSIO  APARECIDO  PEREIRA DE MORAES, estado civil solteiro, profissão
coordenador  técnico  de fibra ótica, nascido em São Pedro, SP,  no  dia  dezoito
de  abril  de  mil  novecentos  e oitenta e oito (18/04/1988),   residente   e   domiciliado
na  Rua  Santina  Martelo Matarazzo,  316,  Jardim Mariluz I, São Pedro, SP, filho de
CLAUDOMIR PEREIRA DE MORAES e de APARECIDA CARIOLATO. CAROLINE  DE
ANDRADE,  estado  civil solteira, profissão operadora de caixa junior, nascida em
São Pedro, SP, no dia cinco de maio de   mil  novecentos  e  oitenta  e  sete  (05/05/
1987),  residente  e domiciliada  na  Rua Santina Martelo Matarazzo, 316, Jardim
Mariluz I, São  Pedro, SP,  filha  de  LUIS AUGUSTO DE ANDRADE e de ROSANGE-
LA OLIVEIRA DE ANDRADE.

RODRIGO  RAMOS  PAVONATO,  estado  civil  solteiro, profissão ajudante geral,
nascido em São Pedro, SP, no dia quatro de fevereiro de   mil  novecentos  e  oitenta
e  sete  (04/02/1987),  residente  e domiciliado na Rua José Esteves, 147, Jardim
São Dimas, São Pedro, SP, filho de JOSÉ PAVONATO e de LAURA NEIS RAMOS.
ELIZABETH  PALMA DE OLIVEIRA VIDAL, estado civil divorciada, profissão cama-
reira,  nascida em São Pedro, SP, no dia vinte e sete de agosto  de  mil novecentos
e setenta e cinco (27/08/1975), residente e domiciliada na Rua José Esteves, 147,
Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filha de BENEDITO BENTO DE OLIVEIRA e de
CARMELINA BENEDITA BARBOZA.

PAULO  HENRIQUE  LOPES  DE  SOUZA,  estado  civil  solteiro, profissão
repositor,   nascido  em  São  Paulo  (48º  Subdistrito  -  Vila  Nova
Cachoeirinha), SP, no  dia  dezenove  de  setembro de mil novecentos e
noventa e sete (19/09/1997),  residente  e  domiciliado  na  Rua  Antonio
Teixeira de Barros,  1362,  São Benedito, São Pedro, SP, filho de ANDRE
JOSE DE SOUZA e de RITINHA LOPES DO CARMO. LETICIA  SANTOS
SILVA,  estado  civil  solteira, profissão estudante, nascida  em  Distrito  de
São Miguel Paulista, Município de São Paulo, SP, no dia quinze  de  junho  de
dois  mil  e  quatro  (15/06/2004), residente e domiciliada na Rua Antonio
Teixeira de Barros, 1362, São Benedito, São Pedro, SP, filha de NIVALDO
JUREMA DA SILVA e de CLAUDINEIA SANTOS NASCIMENTO.

Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel Carreta,
nº 704, Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19)

3481.5310 - WhatsApp +55 19 3481-5310

Etec tem vários
programas de estágio

Você sabia que no ano pas-
sado o Centro Paula Souza con-
quistou o primeiro lugar na
categoria Organizações Públi-
cas Estaduais e Municipais com
mais de 301 estagiários no 12º
Prêmio CIEE Melhores Progra-
mas de Estágio? Entre os anos
de 2019 e 2022 passaram pelos
programas de estágio da nossa
unidade, Etec Gustavo Teixei-
ra de São Pedro, aproximada-
mente 100 alunos.

O estágio é o primeiro con-
tato do aluno com o mundo do
trabalho dentro da sua área de
atuação, por sermos uma esco-
la técnica prezamos pelas ex-
periencias adquiridas fora da
sala de aula, dessa maneira os
estagiários aprendem convi-
vem com situações reais do dia
a dia. Ao longo dos anos for-
mamos alunos de diversos ei-
xos, a maioria deles de Gestão
e Negócios, muitos passaram
por programas de estágio e
aprendizagem em empresas
privadas, comércios, associa-
ções e prefeituras.

A Etec possui um setor res-
ponsável por promover e acom-
panhar alunos que realizam es-
tágio, em todas as suas etapas:
antes, durante e depois.  É im-

portante que os alunos sejam
assistidos pela equipe para que
haja ganhos pedagógicos, por-
tanto, ocorrem atendimentos
e reuniões mensais, para tra-
tar de ajustes, do aproveita-
mento do estágio e do rendi-
mento escolar.

Para realizar o estágio
basta firmar um Termo de
Compromisso entre unidade
escolar, aluno e empresa que
desenvolverá o estágio. O alu-
no poderá realizar estágio en-
quanto possuir vínculo com a
escola, além disso, será con-
templado com uma bolsa auxí-
lio e seguro de vida que deverá
ser combinado previamente
com a empresa.

Agora que você sabe a im-
portância profissional e pesso-
al do estágio fique de olho em
nossas redes sociais e se ins-
creva para o próximo Vestibu-
linho! Faça parte da nossa
Etec! Se caso tiver interesse na
contratação de estagiários
pode nos contatar através do
(19) 3481-5132. Instagram/
@etec.gustavo.teixeira

Paula Cruz Lopes - Assesso-
ra de Relações Institucio-
nais, Responsável Setor de
Estágios e Aprendizagem.
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FALECIMENTOS

SR. MARCOS HENRIQUE
RACCIONI faleceu dia 22/06/
2022, na cidade de São Pedro,
contava 51 anos, filho do Sr.
Bernardo Antonio Raccioni e
da  Sra. Alaide Ferreira Rac-
cioni, já falecida. Deixa ir-
mãos, sobrinhos, cunhado,
demais familiares e amigos.
Sepultamento dia 23/06/
2022 às 16h30, do Velório
Memorial, sala "01", na ci-
dade de São Pedro, para o
Cemitério Municipal da Sau-
dade de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais)

SRA. ZILDA CARDOZO CA-
SACHO faleceu dia 26/06/
2022, na cidade de Piracica-

FALECIMENTOS
SR.MANOEL DE GOES

SILVA faleceu no dia 25/06 na
cidade de Charqueada aos 59
anos de idade e era casado
com a Sra.Edite Monteiro de
Goes Silva .Era filho dos finados
Sr.Durval Agricio da Silva e da
Sra.Maria Arlinda de  Goes Silva
.Deixa os filhos :Caique ,Cartia-
na e Maria Cicera .Deixa demais
parentes .O seu sepultamento
deu se dia 25/06 ás 17:00 h sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio Municipal seguindo para o
Cemitério da mesma locali-
dade onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUENRAIS )

SRA.THERESA CALLE-
GARI VACCARI faleceu no dia
26/06 na cidade de São Pedro
aos 88 anos de idade e era vi-
úvo da Sr.gervasio Vaccari. Era
filho dos finados Sr.Antonio
Callegari e da Sra.Veronica Ce-
lla. Deixa os filhos: Valdir Gerva-
sio e Antonio Carlos. Deixa de-
mais parentes. O seu sepulta-
mento deu se dia 26/06 ás 16:30
h saindo a urna mortuária do Ve-
lório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemi-
tério Municipal de São Pedro
onde foi inumada em jazigo da
família. Está sala possui ser-
viço de velório on-line consulte
os familiares. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR.ADÃO PAVONATO fa-
leceu no dia 27/06 na cidade
de Piracicaba aos 77 anos de
idade Era viúvo da Sra.Maria
Ilda de Campos PavonatoEra
filho dos finados Sr.Angelo
Pavonato e da Sra.Rosa
Delicio.Deixa os filhos: Luis
Antonio, Sebastião Benedito,
Carlos Alberto, Fatima Apare-
cida e Regina Aparecida.
Deixa parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
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São Pedro Country Fest
será de 7 a 10 de setembro
Duplas Maiara e Maraísa, Gian e Giovani, Edson e Hudson, Diego e
Victor Hugo e João Bosco e Vinicius vão se apresentar no Parque Hípico

sepultamento deu se dia 27/
06 ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 2 seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.VERA LUCIA AL-
CANTARA DE OLIVEIRA fale-
ceu no dia 27/06 na cidade de
Piracicaba aos 66 anos de
idade.Era filha dos finados
Sr.José Agapito de Oliveira e
da Sra.Avelina Alcantara de
Oliveira.Deixa parentes e
amigos.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento
deu se dia 28/06 as 16:30 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Ce-
mitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo da
família. Está sala possui ser-
viço de velório on-line consul-
te os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.MANOEL ALVES
COSTA faleceu no dia 27/06
na cidade de São Pedro aos
91 anos de idade Era casado
com a Sra.Maria de Lourdes
Costa.Era filho dos finados
Sr.João Alves da Costa e da
Sra.Rita Gui lhermina da
Conceição.Deixa os filhos:
Maria de Jesus e Maria
Elizabeth.Deixa demais pa-
rentes. O seu sepultamento
deu se dia 28/06 ás 16:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Je-
sus –sala 2 seguindo para
o Cemitério Parque São Pe-
dro onde foi inumado em ja-
zigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.DECIO BRAZ PEDRO-
LLI faleceu no dia 27/06 na

cidade de Águas de São Pe-
dro aos  87 anos de idade e
era viúvo da Sra.Maria Luiza
Pecorari Pedrolli Era filho dos
finados Sr.Dante Pedrolli e da
Sra.Maria Ramiro Pedrolli .Dei-
xa os filhos :Henrique Cesar e
Maria Ines .Deixa netos e de-
mais parentes.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
Charqueada e o seu  sepulta-
mento deu se dia 28/06 ás
16:00 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal seguin-
do para o Cemitério daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SR.ANTONIO ERNESTO
TIEGHI faleceu no dia 28/06 na
cidade de Piracicaba aos 89
anos de idade e era viúvo da
Sra.Maria de Lourdes Comba
Tieghi .Era filho dos finados
Sr.Fioravante Tieghi e da
Sra.Giovanna Milani .Deixa os
filhos :Carlos Alberto e Aspa-
sia .Deixa netos,bisnetos e
demais parentes.O seu corpo
foi transladado para a cidade

de São Pedro e o seu sepulta-
mento deu se dia 29/06 ás
10:00 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Municipal de
São Pedro  São Pedro onde
será inumada em jazigo da fa-
mília . Está sala possui servi-
ço de velório on-line consulte
os familiares. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR NEUSA CONCEIÇÃO
DOMINGUES faleceu no dia
29/06 na cidade de Piracica-
ba, aos 61 anos de idade e era
filha do finado Sr. Francisco
Domingues e da Sra. Judith
Marques Domingues. Deixa a
filha: Viviane Domingues Fal-
cão. Deixa demais parentes e
amigos.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de São
Paulo saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 da cidade de
São Pedro seguindo para o
Cemitério São Pedro da cida-
de de São Paulo onde foi inu-
mada em jazigo da família.

ba, contava 69 anos, filha dos
finados Sr. Francisco Raimun-
do Cardozo e da Sra. Dolores
de Campos Prado, era casa-
da com o Sr. Antonio Domin-
gos Sorrila Casacho; deixa os
filhos: Renata Aparecida Casa-
cho Vinholine, casada com o
Sr. Daniel Oscar Vinholine;
Ana Paula Casacho Hadade,
casada com o Sr. João Gui-
lherme da Silva Hadade. Dei-
xa irmãos, sobrinhos, netos,
demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia dia 27/06/2022
às 13h30 do Velório Memorial
de São Pedro/SP para o Cre-
matório Unidas - Bom Jesus
da cidade de Piracicaba/SP.
(Abil Grupo Unidas Funerais)

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

A fronteira da biodiversidade:
o risco das espécies invasoras

Se você é morador da
zona rural ou tem o costume
de passear por trilhas e fi-
car no meio do "mato" cer-
tamente já ouviu falar do
javaporco (Sus scrofa). A
origem desse animal de
grande porte vem do cruza-
mento do porco doméstico
com javalis que foram trazi-
dos de outros continentes
como Europa, Ásia e África.

A fama dos javaporcos
não é das melhores. Seu
crescimento populacional se
deu de maneira muito rápi-
da e por não possuírem um
predador se espalharam
pelo Brasil. Essa espécie em
geral vive em áreas flores-
tais, próxima a rios e áreas
alagadas. A lista de danos
gerados por esses animais
não é pequena, dentre eles
estão o assoreamento de
nascentes, a derrubada de
árvores, o afugentamento e
ataque de espécies nativas,
a invasão e destruição de
produções agrícolas e a dis-
seminação de doenças como
brucelose, tuberculose, es-
parganose, cisticercose, te-
níase, toxoplasmose, leptos-
pirose, trichinelose e raiva.

O controle dessa espécie
é por meio da caça, mas deve
seguir as instruções do IBA-
MA. Desta forma, o interes-
sado em realizar esse con-
trole deve possuir todas as
licenças necessárias. O pri-
meiro passo é fazer a inscri-
ção no Cadastro Técnico Fe-
deral do IBAMA. Por mais
que essa atividade seja libe-
rada, ainda é recorrente no-
tícias de caçadores sem li-
cença e abatendo animais
silvestres. Ressaltamos aqui
que a caça ilegal se configu-
ra como crime ambiental su-
jeito a multa e reclusão.

O javaporco é apenas
um exemplo de como a intro-
dução de espécies exóticas é
prejudicial para o ecossiste-
ma. Pare um momento para
refletir: um ecossistema
equilibrado possui o núme-
ro de indivíduos das espéci-
es mais ou menos constan-
tes ao longo dos anos. Essas
espécies tanto animais como
vegetais possuem dinâmi-

cas populacionais já estabe-
lecidas, quando uma nova es-
pécie é inserida nesse ambi-
ente, todas as dinâmicas pre-
cisam se readequar. Nesse
processo espécies mais sensí-
veis sofrem com a redução de
espaço e alimento, em conse-
quência disso o número de in-
divíduos diminui, tornando-
as vulneráveis a extinção.

Outro ótimo exemplo de
como espécies exóticas inva-
soras representam proble-
mas para o meio ambiente
são as leucenas (Leucaena
leucocephala) uma espécie
arbórea nativa da América
Central, a qual não é tão exi-
gente em  questões de nutri-
ção. A inserção dessa árvore
no Brasil veio com o intuito
de servir como alternativa
para a alimentação do gado,
uma vez que ela é resistente a
períodos de estiagem. No en-
tanto, a sua produção de se-
mentes se dá de maneira
abundante e de acordo com o
biólogo Alexandre Adalardo
de Oliveira, do  Departamen-
to de Ecologia do IB-USP em
uma entrevista ao site da
BBC relatou que a presença de
leucenas reduz em 70% a rique-
za de espécies nativas. É muito
difícil não encontrar uma leuce-
na na paisagem, fica claro ao
observar as margens do rio Pi-
racicaba. A leucena impede que
outras espécies vegetais se de-
senvolvam, o que afeta todo
o ambiente, acabando com a
biodiversidade. Seu manejo
adequado é o corte e a reco-
lha das sementes.

Existem outros casos se-
melhantes a esses, por isso
contamos com a ajuda de to-
dos para que em hipótese al-
guma liberem espécies exóti-
cas na natureza. Pedimos
que antes de qualquer mane-
jo, seja comunicado previa-
mente a Coordenadoria de
Meio Ambiente de São Pedro. É
muito importante divulgar esse
tipo de informação e valorizar
a nossa biodiversidade.

Paula Gonçalves da
Fonseca e Souza é co-
laboradora técnica
da Coordenadoria
do Meio Ambiente

São Pedro vai voltar a ter ro-
deio em 2022. O São Pedro Coun-
try Fest será realizado de 7 a 10 de
setembro no Parque Hípico e de
Rodeio Itagiba Leite Filho, locali-
zado ao lado do Bordadão e com-
pletamente reformulado.

No dia 7, feriado, a atração
recebeu o nome de "Boate Azul",
com apresentação das duplas Gian
e Giovani e Edson e Hudson. Neste
dia, a entrada será gratuita para
aqueles que doarem 1 kg de alimen-
to não perecível ou ração. Todos os
pontos de troca serão divulgados
em breve. No dia 8, um dos prin-
cipais destaques do atual cená-
rio da música sertaneja, Maia-
ra e Maraísa se apresentam. Ou-
tra atração da noite é a Babi Um
DJ, modelo e ex-Panicat que
arrasa nas redes sociais.

As atrações de sexta-feira,
dia 9, são Diego e Victor Hugo e o
DJ Kevin. Entre os sucessos da
dupla estão Desbloqueado , Facas,
Infarto, O Alvo, Pisadinha, A cul-
pa é do meu grau e Cheiro de
Problema. O DJ Kevin apresen-
ta o agromusic  e sucessos como
Põe no 120, 5 Playboy Não Faz
e Lá Se Foi o Boi com a Corda.

Para encerrar o evento, João
Bosco e Vinicius e o DJ Lucas Beat
se apresentam no sábado, dia 10.

Ivan Ramalho Monteiro/Prefeitura de São Pedro

Colecionadores de sucesso como
Chora Me liga, Sorte é ter você, Sem
esse Coração, Vem Me Amar e Su-
foco, a dupla divide a noite com
DJ Lucas Beat, sucesso no funk

com "Bloqueia Eu", Disco Arra-
nhando, Não Quer Xifre, Vou Fa-
lar que Não quero, Se joga no Pas-
sinho, Os Menino da Pecuária, en-
tre outros. Os ingressos estão dis-

poníveis em https://
www.guicheweb.com.br/sao-pedro-
country-fest_17383 e informa-
ções sobre o evento no WhatsA-
pp (19) 99274 3826.
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Floresta Escura e Alpes terão coleta seletiva
A Coordenadoria de Meio

Ambiente reformulou a logística da
coleta seletiva e a partir do dia 4 de
julho um novo cronograma de co-
leta terá início, com a inclusão dos
bairros Floresta Escura e Alpes das
Águas.   A expansão  do alcance da
coleta seletiva integra o rol de ações
programados pela Prefeitura de
São Pedro, por meio da Coordena-
doria de Meio Ambiente,  para o
descarte correto de resíduos  por
meio de serviços e programas.

Destinar os resíduos ade-
quadamente diminui pontos ir-
regulares de descarte, poluição
de solos, destruição de áreas e
manutenção da saúde pública.

"Os munícipes que fazem par-
te do Programa Coleta Seletiva atri-
buem um valor especial ao resíduo
que geram. O principal intuito do
serviço é dar aos materiais a opor-
tunidade de voltar ao comércio ou
produção, servindo com a mesma
função, ou sendo transformado em
outro produto", disse Aline Lima,
responsável pela Divisão de Resí-
duos Sólidos da Coordenadoria de

Meio Ambiente. "Por meio da cole-
ta seletiva reduzimos os materiais
dispostos em aterros que, conse-
quentemente, terão maior vida útil
de operação. Uma ação simples,
separar recicláveis e não recicláveis,
impacta positivamente o meio em
que vivemos" completou o coor-
denador de Meio Ambiente, Rogé-
rio Bosqueiro Junior.

Os moradores que desejam fazer
parte do programa poderão entrar
em contato com a Coordenadoria
de Meio Ambiente para receber o
saco verde, símbolo da coleta.

A coleta seletiva vai ganhar
mais um importante reforço em
breve. "Além da coleta itineran-
te, vamos instalar Pontos de
Entrega Voluntária (PEVs)  em
seis bairros da nossa cidade
para motivar e fomentar ainda
mais esse hábito. Hoje, recolhe-
mos em média 16 toneladas de
materiais recicláveis ao mês e
com a nova política de incentivos,
esperamos aumentar o volume em
mais de 50%", disse o coordena-
dor de Meio Ambiente. Atualmente são recolhidas, em média, 16 toneladas de recicláveis por mês em São Pedro
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Fundo Social de São Pedro
inicia oficinas de bijuterias

Parabéns ao casal Edson e Alis por mais uma data
especial, que Deus abençoe sempre essa união pois
a palavra diz “O que Deus uniu homem nenhum separa”

amamos vcs com carinho
Néia e cunhado Beto e de todos familiares

Em breve serão oferecidas oficinas de pintura em MDF, mosaico,
tie die, pintura em tela, arte com balão e salgados para festa

O Fundo Social de Solidarie-
dade de São Pedro deu início nesta
semana às  oficinas de Acessóri-
os e Bijuterias. Por meio da par-
ceria entre a Prefeitura de São
Pedro e o Sesi, na quinta-feira
(1), duas turmas já receberam o
certificado das aulas gratuitas
que teve 3 horas de duração
cada. No dia 5 de julho, mais duas
turmas serão atendidas no Cras.

De acordo com a presidente do
Fundo Social, Márcia Dente, em
breve serão abertas as inscrições
para mais cursos, como das ofici-
nas Pintura em MDF, Mosaico, Tie
Die, Pintura em Tela, Arte com
Balão e Salgados para Festa. "O
principal objetivo dessa parceria,
principalmente para o Fundo Soci-
al, é a geração de renda. Queremos
que as pessoas tenham retorno
com essas oficinas focadas em ha-
bilidades manuais", disse.

Além de receber todo mate-
rial gratuito, a professora do
Sesi, Jeniffer Fernanda Milane-
se, ofereceu uma aula bastante
prática e com várias dicas im-
portante para produção de bi-

juterias. "Mais do que geração
de renda, queremos que os alu-
nos ensinem e multipliquem o
que irão aprender. Com algu-
mas ideias simples e segredos
importantes, quero que nosso ar-
tesanato traga algo bom e lucrati-
vo na vida de vocês", disse aos
12 alunos da turma da tarde.

Atenta em todos os movi-
mentos da professora, a dona
de casa Nadja Ferraz falou so-
bre seu amor pelo artesanato.
Apesar de bordar, fazer crochê
e pintura em tecido, essa foi a
primeira experiência com biju-
terias. "Sinto que estou come-
çando a sair de uma terrível de-
pressão. E isso só está sendo
possível porque decidi dar uma
pausa nos meus afazeres e
aprender essas modalidades de
artesanato. Essas oficinas me
ajudam muito", ressaltou.

A aposentada Rosilda Ma-
ria Borges dividiu a mesma opi-
nião da amiga Nadja. "Estou em
São Pedro há um ano e soube
dessas oficinas pelo Cras. Faço
tratamento para depressão e o

artesanato tem me ajudado
muito. Além de ocupar meu
tempo, esse envolvimento com
as pessoas, essa socialização
tem feito muito bem para mim",
disse Rosilda.  Para saber mais
sobre os próximos cursos gra-

tuitos que serão oferecidos para
população, basta ficar atento às
divulgações nas redes sociais da
Prefeitura e do Fundo Social de
Solidariedade de São Pedro. Te-
lefone: 3481-9244. Instagram/
@fundosocialsaopedrosp

Turma da tarde com o certificado no final do curso

As amigas Nadja Ferraz e Rosilda Borges falam sobre a
importância do artesanato em suas vidas

Oficina gratuita teve duração de três horas

Daniella Oliveira
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Palestra de Rita Von Hunty
tem público de 300 pessoas

"Alguma coisa especial", como
definiu Rita Von Hunty, drag que-
en interpretada pelo professor Gui-
lherme Terreri, levou aproximada-
mente 300 pessoas ao Centro de
Convenções na noite do último dia
24 para a palestra "Estereótipos".
O público acompanhou atentamen-
te à apresentação sobre  o conceito
de estereótipos, como a cultura
produziu estereótipos, no que eles
resultam, de que forma que nos
fazem pensar sobre a estrutura e a
macro estrutura de uma socieda-
de e se é possível lutar contra eles.

"É um debate acerca de um
tema que organiza nossa vida
em sociedade e meu projeto é
que ao final da conversa, a gen-
te saia daqui com entendimen-
to mais abrangente da motiva-
ção dessa discussão", disse Rita
no início da palestra.   Ao de-
senvolver o tema, Rita se utiliza

de conceitos e estudos das áreas de
psicologia social, linguagem e soci-
ologia para explicar o significado
do termo, seu processo históri-
co, o impacto desse mecanismo de
exclusão em populações minoriza-
das.  Também propõe reflexões so-
bre a necessidade de desconstru-
ção e esforços ativos de inclusão
em todos os meios, além de apre-
sentar proposições para a inver-
são dessa lógica e transforma-
ção da realidade. A palestra foi
parte da programação prepara-
da pela Prefeitura de São Pedro
para marcar o mês da diversi-
dade, celebrado em junho.

"Foram contribuições muito
importantes, passadas de maneira
simples e direta, que estimulam
pensamentos e reflexões sobre o
tema. A didática e o carisma de Rita
encantaram a todos", disse o coor-
denador de Cultura, Ivan Teixeira.

Participação de 300 pessoas na palestra de Rita Von Hunty

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Estamos muito
felizes com
mais esta
conquista para
São Pedro.
Agradecemos a
Vereadora
Cleusa Barros
pelo carinho e
dedicação
para com todos.

TTTTTREINAMENTOSREINAMENTOSREINAMENTOSREINAMENTOSREINAMENTOS

Poupatempo
São Pedro
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Prefeitura entrega 24
escrituras para moradores

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Escolas se mobilizam
por ações contra o
mosquito da dengue

Durante o mês de junho, as
escolas municipais de Charqueada
mobilizaram toda a comunidade
para participar de passeatas, mú-
sicas, campanhas e diversos desa-
fios nas redes sociais para consci-
entizar todos sobre o combate ao
mosquito aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika e chikungunya.

As ações visam conscientizar
sobre a gravidade das doenças
transmitidas pelo mosquito, bem

como o ciclo de vida do inseto, os
principais locais de reprodução e
métodos eficazes de prevenção.

"As crianças são com certeza
agentes transformadores e irão
auxiliar no combate a esse mal que
tanto tem nos prejudicado", afirmou
Rafaela Buzzo, diretora de Divisão da
Educação. Daniela aproveitou a
oportunidade para parabenizar to-
dos os envolvidos pela importante
ação de conscientização.

Os proprietários agora têm a posse definitiva dos imóveis e garantem
acesso a uma série de benefícios, como financiamentos, por exemplo

O dia 27 de junho representa
um marco importante para 24 mo-
radores do bairro Santa Rosa. Nes-
ta data, após longos anos de espe-
ra, eles receberam da Prefeitura de
São Pedro a matrícula definitiva de
seus imóveis. "Começamos este tra-
balho há bastante tempo. Após um
processo  de documentação, regulari-
zação fundiária, indas e vinda de pa-
péis do cartório, hoje vamos entregar a
matrícula atualizada de cada imóvel",
disse o prefeito Thiago Silva aos mora-
dores no evento acompanhado tam-
bém pelos vereadores Branco, Adria-
no Vitor, Cleuza Barros,  Toninho
da Sorveteria, Luciano Mazzonet-
to e Índio e pelo secretário de Go-
verno Claudinei Arruda.

Com o documento, os proprie-
tários agora têm a posse definitiva

dos imóveis e garantem acesso a
uma série de benefícios, como fi-
nanciamentos, por exemplo.

"Agora podemos falar que a
casa é da gente. Foram muitas pro-
messas. Graças a Deus e ao nosso
prefeito, a situação se resolveu e
recebemos o documento", disse Eli-
cir Chiosini, de 75 anos, que há 22
anos mora no bairro.

"Estou muito feliz. Não vejo a
hora de chegar em casa e ligar para
meus filhos para contar", disse Be-
nilda Matiussi, que mora com o ma-
rido há 9 anos no local.

"Foram anos de luta", relem-
bra Sebastião Pereira da Silva,  mo-
rador há 25 anos no local, endere-
ço escolhido também pelos seus fi-
lhos. "Minha mulher e eu estamos
muito felizes com a entrega dos do-

cumentos", disse.  Os vereadores
ressaltaram o trabalho desenvol-
vido pela administração para
este tipo de  ação. "É um traba-
lho social muito importante, que
vai refletir na vida de vocês, dos
seus filhos e netos", disse Adriano
Vitor. Cleuza Barros também enfa-
tizou a importância do documento,
assim como o vereador Índio.

"É o sonho de cada família e a
alegria está estampada no rosto", ob-
servou o vereador Branco, que agra-
deceu pela ação em nome da Câma-
ra Municipal. Toninho da Sorvete-
ria destacou  o trabalho do Legisla-
tivo em ações como esta. "A Câmara
dá um importante suporte ao pre-
feito" . Luciano Mazzonetto lembrou
que a alegria dos moradores é com-
partilhada pelos vereadores. "A ale-

gria de vocês é nossa também".
HISTÓRICO - O processo de

regularização de imóveis é bastan-
te burocrático. Muitas vezes há
um conjunto de imóveis que en-
contram-se em situação irregular,
fora dos padrões exigidos pela le-
gislação e que não podem ser des-
membrados, por exemplo.

Para fazer a regularização, a
Prefeitura faz o levantamento de-
talhado de todos os imóveis e dá
início ao processo que termina,
após aprovação de uma série de
setores envolvidos, com a entre-
ga da documentação. Desde o iní-
cio de 2013 já foram regulariza-
dos imóveis nos bairros Nova São
Dimas, Vista Alegre e agora no
Jardim Santa Rosa, localizado
próximo ao porto de areia.

Sebastião Pereira da Silva mora há 25 anos no bairro José Augusto e Benilda Matiussi comemoram a entrega do documento

Elicir Chiosini agradeceu a entrega Grupo de moradores reunidos com o prefeito Thiago Silva e vereadores

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro
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Novo distrito industrial já começa
a ser procurado por empresas

Com a compra de um novo
terreno para a implantação de mais
um distrito industrial na cidade, a
Prefeitura de Charqueada já atrai
novos investidores. Na tarde de
terça-feira (28), o diretor Robson
Veruti foi recebido pela equipe da
prefeitura com a finalidade de co-
nhecer o novo distrito industrial.

Veruti representa a indús-
tria de capital indiano Wipro, a
maior fabricante de cilindros
hidráulicos de precisão do
mundo. Ele foi recebido também
pelo secretário de Obras, Marcelo
Santos, pela assessora de Receita e
Tributação, Amanda Crespin,
pelo assessor de Desenvolvimento
Econômico, Ewerton Clemente, e
pelo engenheiro, Welliter.

Atualmente, a unidade da
Wipro do Brasil está instalada em
Piracicaba, onde opera desde 2012
com faturamento anual de aproxi-

madamente R$ 36 milhões, geran-
do 300 empregos diretos. Veruti
explicou que a empresa tem planos
para construção de mais uma planta
na região. Ele demonstrou interesse
na área do distrito, principalmen-
te pela localização estratégica.

Segundo o prefeito Rodrigo
Arruda (DEM), o município não
medirá esforços para trazer a em-
presa para Charqueada. "A insta-
lação da nova empresa vai ao en-
contro da nova estratégia de de-
senvolvimento: ela é intensiva em
tecnologia e tem força de trabalho
ao mesmo tempo. Como nossa equi-
pe já adiantou, avançamos bastan-
te com o SENAI para formação da
1ª turma do curso de soldador e
discutiremos a inclusão do curso
de operador de CNC na programa-
ção, que são habilidades exigidas
pela empresa que se pretende ins-
talar em Charqueada", disse.

Diretor Robson Veruti foi recebido pela equipe da
prefeitura para  conhecer o novo distrito industrial

Parabéns meu irmão que Deus abençoe grandemente sua
vida que você continue sendo esse menino maravilhoso

que você é te amo com carinho de sua irmã
seu cunhado  beijos de todas seus familiares

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Emoção marca inauguração
de praça em homenagem
ao cantor Meirinho
Familiares e amigos viajaram 400 km para participar da solenidade na
terça-feira, que anunciou também a realização de um Festival de Música Caipira

Muitas lembranças e emo-
ções foram despertadas na inau-
guração da praça Claudemiro
Aparecido de Carvalho, nome
completo do cantor e composi-
tor Meirinho, na terça-feira, 23.

Com a presença de seus fi-
lhos, seu irmão Roberto, com
que fez dupla durante 30 anos,
outros familiares, amigos e fãs
que viajaram aproximadamen-
te 400 km, o evento de inaugu-
ração da praça localizada no
bairro Portal das Flores relem-
brou a trajetória marcada por
muitos sucessos na música e
também o estilo simples de vi-
ver do compositor que mudou-
se para São Pedro, terra natal
de sua esposa Mathilde da Sil-
va, em 1993 e faleceu há 20
anos, em 29 de junho de 2002.

"Obrigada por aceitarem
essa homenagem pensada com
detalhes para perpetuar todo o
legado do Meirinho", disse o pre-
feito Thiago Silva aos familiares.

Entre os detalhes da praça
de 1.215 metros quadrados es-
tão as espécies das árvores plan-
tadas: todas são usadas para a
fabricação de instrumentos
musicais, como Pau Brasil, Ja-
carandá da Bahia, Embaúba
prateada e Jatobá. As árvores
estão identificadas em placas.
Há também placas com QR
Code que, com o uso de smart
phone, acessam um vídeo exibi-
do com a trajetória de Meirinho
( disponível  em .  https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=bNRD84PPJwk) e todo
seu conteúdo musical no Spotify,
além de tomadas que podem ser
usadas para recarregar celular.

Localizada em frente à base
do Corpo de Bombeiros, a praça
tem pista de caminhada, paisa-
gismo, um violão de concreto e
notas musicais desenhadas no
piso em homenagem a Meirinho.

MEMÓRIAS-  "Agradeço a
cada um de vocês por esta home-
nagem ao meu pai, que era um cara
simples, não fazia diferença de nin-
guém", disse Simone, filha de Mei-
rinho. Para Meirinho Filho, a ho-
menagem é muito significativa e

Matheus Gasparim/Prefeitura de São Pedro

Inauguração foi marcada por emoção

um reconhecimento ao trabalho do
pai em vários campos da música.
"Não tinha cidade melhor para
acontecer essa homenagem pensa-
da nos mínimos detalhes. Hoje São
Pedro faz história", disse.

Para Roberto, irmão de Meiri-
nho, a iniciativa foi "maravilho-
sa". "Nos mais de 30 anos que
cantamos juntos, Meirinho sempre
levou o nome de São Pedro. Estou
muito agradecido", declarou.

Presidente da Câmara, o vere-
ador Du Sorocaba lembrou que ele
e a família escutaram muitas mú-
sicas de Meirinho."Esta é uma área
de lazer fantástica, bem caracterís-
tica do interior, um espaço para a
família. Agradeço por estas e ou-
tras ações realizadas pela Adminis-
tração em vários bairros, que só
contribuem para melhorar a nossa
cidade", disse. O prefeito Thiago Sil-
va também destacou outras ações
realizadas pela sua administração
em vários pontos da cidade, como
iluminação pública, reforma e
construção de escolas e praças.
"São ações que valorizam os espa-
ços públicos", destacou, citando
ainda os R$ 18 milhões investidos
em pavimentação desde o início de
2021. "São ações planejadas com
foco na comunidade".

FESTIVAL - O prefeito
anunciou ainda a realização de
um Festival de Música Caipira
Roberto e Meirinho.

Também participaram da
inauguração os vereadores
Adriano Vitor, Branco, Índio,
Cleuza Barros, os secretários
municipais Claudinei Arruda
(Governo), Clarissa Quiararia
(Turismo),Caio Piedade (Obras)
e os coordenadores Rogério Bos-
queiro (Meio Ambiente), Ivan
Teixeira (Cultura), Adriana
Amado (Projetos) e Valdemir
Reinato (Serviços Rurais).

Após o descerramento da pla-
ca, vários cantores apresentaram
sucessos de Meirinho. Os primei-
ros foram Roberto e Meirinho
Filho. Larissa, neta de Meiri-
nho, também cantou uma can-
ção do avô. Houve ainda apre-
sentação de Fernando Pavone,
Vanilli Villi  e Gabriel Allan.
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Bebel continua a defender
atendimento em todo Estado
A audiência pública, presidida pela própria deputada Professora Bebel, foi
realizada  na manhã de quinta (30), no auditório Paulo Kobayashi da Alesp
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Charqueada recebe
viatura zero quilômetro

A Prefeitura de Charqueada
recebeu esta semana uma nova vi-
atura para a Patrulha Rural. O ve-
ículo vai intensificar a segurança
no campo. A boa notícia foi dada
pelo vice-prefeito Jonas Lanjo-
ni Del Pino Júnior, que esteve
na tarde de quarta-feira (29) em
São Paulo, no Memorial da
América Latina, participando de
cerimônia que contou com o
governador Rodrigo Garcia.

 A camionete L200 faz parte
do programa Rotas Rurais, da Se-
cretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo. O
pedido de adesão ao programa
partiu do prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) em reunião com o governa-
dor. Desde então, o município já
preparava toda a parte burocráti-
ca para ser contemplado.

"Nem todos os municípios do
estado de São Paulo conseguiram
essa conquista devido ao fato de
que somente o pedido não era sufi-
ciente. Foi necessário todo um tra-
balho técnico de alimentação de sis-

tema e preenchimento de documen-
tações, que muito sabiamente foi
conduzido pela equipe da prefeitu-
ra. Sem todo esse trabalho não se-
ria possível a conquista. Por isso,
fica aqui meu agradecimento e re-
conhecimento a toda a equipe da
prefeitura que arregaçou as man-
gas para fazer acontecer", disse o
chefe do Executivo.

A viatura será destinada para
a Guarda Civil Municipal (GCM)
que deve implantar um plano os-
tensivo de patrulha rural, poden-
do assim aumentar a segurança no
campo e auxiliar nas demandas do
município.

Além da viatura, Charqueada
já recebeu um novo veículo para a
Defesa Civil, uma máquina pá-car-
regadeira, duas ambulâncias e um
ônibus escolar, e ainda aguarda a
entrega de uma van adaptada do
programa Cidades Acessíveis, uma
máquina retroescavadeira, um ca-
minhão carroceria aberta, um ca-
minhão- pipa, um triturador de
galhos e um caminhão frigorífico.

Vice-prefeito Jonas Lanjoni Del Pino Júnior recebeu a viatura em São Paulo

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) voltou a de-
fender em audiência pública na
Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo que o Iamspe
(Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadu-
al), garanta tanto qualidade
como atendimento ao funciona-
lismo e seus dependentes em
todo Estado de São Paulo, como
na cidade de Piracicaba onde o
Instituto não conta com um hos-
pital credenciado, apesar da clien-
tela ser de mais de 30 mil vidas. A
audiência pública, presidida pela
própria deputada, foi realizada  na
manhã de última quinta (30), no
auditório Paulo Kobayashi da
Alesp, e promovida em parceria do
seu mandato popular com a Co-
missão Consultiva Mista do IA-
MSPE e a Frente Parlamentar
em Defesa do Iamspe.

Para que o funcionalismo te-
nha voz de fato na entidade, Bebel
reforçou a necessidade de que to-
dos os servidores públicos estadu-
ais, da ativa e aposentados priori-
zem a luta pelos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal paritários do
Iamspe, pela qualidade e descen-
tralização do atendimento para to-
das as regiões do estado.

Durante a audiência, em
que servidores públicos também
pediram o fim do confisco sala-
rial sobre aposentados e pensi-
onistas, foram relatados os pro-
blemas estruturais e de atendi-
mento do Instituto e do Hospi-
tal do Servidor Público Estadu-
al, a não renovação de convêni-
os com clínicas, hospitais e la-
boratórios no interior e irregu-
laridades decorrentes de priva-
tizações e terceirizações, refor-

A deputada estadual Professora Bebel preside a audiência pública em que defendeu a
efetiva particição do funcionalismo no Iamspe

çando a necessidade da insta-
lação da CPI do Iamspe, propos-
ta da deputada Professora Be-
bel já protocolada na Alesp.

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel enfatiza que "o  Ia-
mspe é nosso e é sustentado pelas
nossas contribuições. O Estado pre-
cisa cumprir a lei de destinar ao
Instituto os mesmos 3% sobre a
folha de pagamento com que
nós, servidores, contribuímos. O
IAMSPE é nosso. Quem susten-
ta tem que gerir", insiste.

Divu lgação

Cleusa Barros e Celso Souza Barros
Mais um ano se passou , época de fotos preto e branco,
mais de cinco décadas juntos, souberam enfrentar todos
os problemas que a vida lhes deram e curtiram todas as ale-
grias com muito companheirismo e amor. Parabéns ao
casal que Deus continue abençoando suas vidas.

Familiares e amigos
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Prefeito João Victor conquista quase
R$ 2 milhões para Águas de São Pedro
Águas vive um ótimo momento de captação de recursos. Graças ao bom relacionamento com o governador Rodrigo Garcia

A Tribuna de São Pedro
Sábado, 2 de julho de 2022A12

Em agenda na capital paulista
nesta quarta-feira (29), o prefeito
de Águas de São Pedro João Victor
Barboza (Cidadania) trouxe mais
R$ 1,9 milhão para investimentos
na estância. O chefe do Executivo
esteve acompanhado do secretário
de Meio Ambiente e Serviços Urba-
nos, Anderson Cardoso.

Ao todo, Águas de São Pedro
receberá R$ 1,901 milhão para três
diferentes investimentos: o primei-
ro é um novo caminhão para cole-
ta seletiva que já está sob posse do
município no valor de R$ 301,9 mil.
"Seguimos renovando nosso Frota

Municipal e este caminhão vai au-
xiliar a pasta de Serviços Urbanos
e ações como o catacacareco, por
exemplo. E para que estas reali-
zações se tornassem possível, é
preciso citar a atenção especial
que o governador Rodrigo Gar-
cia tem tido com a nossa estância",
lembrou o prefeito.

João Victor também infor-
mou sobre outras duas impor-
tantes conquistas: R$ 700 mil
para custeio na área da saúde e
outros R$ 900 mil para recape-
amento da avenida Carlos Mau-
ro e Patrício Miguel Carreta.

"Águas vive um ótimo mo-
mento de captação de recursos.
Graças ao bom relacionamento
com o governador Rodrigo Gar-
cia, muita coisa tem sido feita.
Não podemos depender apenas
do orçamento municipal, que já
é pequeno. É preciso buscar em
São Paulo e até mesmo em Bra-
sília novas fontes para que pos-
samos avançar ainda mais. E
esta parceria com o governo
estadual  tem tudo para se
tornar cada vez mais forte",
destacou o chefe do Executi-
vo águapedrense.

Prefeito João Victor Barboza com a secretário Anderson Cardoso

Divulgação
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Águas promove Festival de
Inverno com várias atrações

O Festival de Inverno de Águas
de São Pedro, que acontece duran-
te todo o mês de julho, promete
agitar a estância. A programação,
preparada para atender todos os
gostos, terá shows e atrações do dia
1º ao dia 31. E uma das grandes
expectativas é o show da banda
CPM 22, que acontece já neste sá-
bado (2), a partir das 22h, na Pra-
ça dos Rouxinóis. Na abertura do
evento, na sexta (1º), as atrações
começam a partir das 15h com even-

to circense da MalabaRindo, no Boule-
vard. Às 19h é a vez do Samba da Ani-
nha e, às 21h, a animação é por conta
da banda Beatles Abbey Road.

"Preparamos um megaevento
que vai oferecer som de qualidade
aos nossos moradores e turistas.
Mas vale lembrar que o ambiente
familiar e a descontração são
nossos principais objetivos. Ha-
verá reforço na parte da segu-
rança e esperamos que todos
possam curtir ao máximo a pro-

gramação que está incrível", disse
o prefeito João Victor Barboza.

Outra grande atração do Fes-
tival de Inverno está marcada para
o dia 25 de julho, quando sobe ao
palco a dupla Cézar & Paulinho, a
partir das 21h, na Praça dos Rou-
xinóis. Você confere a programa-
ção completa nos cartazes da pre-
feitura e também nas redes so-
ciais. Semana a semana, o mu-
nicípio vai divulgar a agenda
completa dos shows e atrações.


