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Candidatos participam de debate no Sindicato
A empresa Metáfora Comunicação e Arte organizou o
debate político com presença
| Pág.4/5
de público
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São apenas quatro funcionários que se
dividem entre a grande quantidade de
processos e o atendimento ao público.
Sindicato apurou que há a possibilidade
de o setor ter de ser remanejado por
determinação do Estado. Atual prédio
é alugado e todos os departamentos do
local passarão a operar no antigo Fórum,
exceto distribuição de medicação de
alto custo, que devería estar em prédio
próprio do município.
| Pág.3
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Funcionários que
‘Fotos são recentes e reais’, esclarece
distribuem remédios presidente do Sindicato sobre cemitério
de alto custo são poucos

Muitos questionamentos foram levantados após a divulgação da situação precária do procedimento de exumação do
cemitério municipal. A rádio Piratininga
chegou a afirmar que a informação era
falsa. Houve boatos de que as imagens
eram de 2015 e até “manipuladas”. Mirtes
dos Santos Batista, presidente do Sindicato, esclarece que todas as fotos são reais e
foram tiradas no mês de agosto deste ano,
inclusive jornal daquele dia aparece nas
imagens para registro.
| Pág.8
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EDITORIAL

Quanta gente desconfiada!
Mirtes dos Santos Batista
Se há uma palavra que define o mês de
setembro? Sem dúvida é “desconfiança”. O
bichinho da dúvida atacou São João, mas
de forma negativa.
Tudo começou com a divulgação das
fotos de restos de caixões, ataduras e ossos de exumações do cemitério municipal.
Além do que foi veiculado pelo nosso informativo, também circulou na internet um
vídeo de um cidadão sanjoanense. Enfim, o
vídeo não nos cabe discutir. O que incomodou foi a abordagem absurda em relação
às fotos. Na rádio Piratininga, em especial,
chegaram a afirmar que a informação era
falsa. Também houve comentários de que
as imagens eram de 2015 e até “manipuladas”. Questionaram que o Sindicato fez isso
por pura “politicagem”. Dá para acreditar?
Bom, em primeiro lugar afirmo: as imagens
são todas reais, sem manipulação e foram
tiradas no dia 19 de agosto de 2016.
Eu estava em um enterro naquele dia,
quando me deparei com um caminhão
próximo de onde estava. Então cheguei
mais perto para ver o que era. Tamanho
foi meu espanto ao me deparar com aquela
situação que não pensei duas vezes: vou registrar. Não por políticagem, mas por dever
de cidadã e presidente de uma instituição
que representa o servidor. Como cidadã,
tenho o direito de questionar e me manifestar sobre uma situação da comunidade.
Como presidente, cabe a mim prezar pelo
bem-estar do servidor. Enfim, leia mais na
página 8 deste boletim.
Outro assunto que deu “pano pra manga”
foi o debate realizado no sindicato. Sobre
isso, cedo o espaço para que a jornalista
Bruna Mazarin faça alguns apontamentos.
Nota da redação: O Debate Político organizado no salão do Sindicato, na noite do
dia 15 de setembro, foi organizado pela
equipe da empresa Metáfora Comunicação e Arte. Sou jornalista formada e atuo
em várias frentes, assim como a maioria
dos profissionais da comunicação. Na Metáfora, sou jornalista e gerente de mídias.
Já no Sindicato, presto serviço terceirizado

EXPEDIENTE
O SERVIDOR

como assessora de comunicação. Elaboro
mensalmente este boletim para todos os
servidores, com orientação da diretoria.
Vale destacar que não sou funcionária do
Sindicato, sou prestadora de serviços.
Nossa equipe realizou um debate no mesmo modelo no ano de 2012, em Espírito
Santo do Pinhal, quando trabalhávamos no
extinto Jornal A Cidade. Para estas eleições,
entendemos ser uma ótima oportunidade
repetir o feito de 2012. Nosso objetivo foi
prestar um serviço à população de São

João e de Pinhal —onde também realizamos um debate no dia 22 de setembro—,
além de divulgar o nome da agência. Como
profissional, jamais “armaria” nenhuma situação que colocasse em risco o meu nome
e o da empresa onde trabalho. Pautamo-nos pelo respeito às leis eleitorais vigentes
e nos colocamos à disposição de todos que
tivessem alguma dúvida sobre o debate.
Agradeço ao público presente e aos candidatos que participaram do debate. Foi uma
oportunidade única para todos.

PROGRAMAÇÃO DO ROSÁRIO | OUTUBRO
DIA 1
sábado
23h

DIA 2

domingo
20h

DIA 5
quarta
21h

DIA 8
sábado
23h

DIA 9

domingo
20h

DIA 11
terça
22h

DIA 15
sábado
22h

DIA 16
domingo
20h

Forró

Banda Remelexo c/ Sapézinho no Acordeom, de Pinhal

Forró

Banda Remelexo c/ Sapézinho no Acordeom, de Pinhal

Baile Especial (véspra de feriado)

Grupo Musical Os Bergsons, de Vargem Grande do Sul

Baile Universitário

Westboys e abertura com Kleyton Eduardo, de Limeira

Forró

Baiano e Baianinho, de São João

Baile Especial - aniversário do clube
Irmãos Patheis, de Fernandópolis

Baile Social
--

Forró

Andreazzi e Banda, de Pirassununga

DIA 19

Baile Especial

DIA 22

Baile Universitário

DIA 23

Forró

DIA 26

Baile Especial

DIA 29

Forró

DIA 30

Forró

quarta
21h

sábado
23h30

domingo
20h
quarta
21h

sábado
23h

Rua Oscar Janson, 3, Centro
São João da Boa Vista (SP)
(19) 3623-1834
www.sindicatosjbv.com.br
sindprsjbv@gmail.com
Jornalista responsável Bruna Mazarin Boaventura
MTb 0079881/SP
Diagramação: Bruna Mazarin Boaventura

domingo
20h

Banda Ferro Velho, de Campinas
Adriano Ramos e banda, de Vargem Grande do Sul
Pedro Paulo e Aguinaldo, de Poços de Caldas
Adelson Santos, de Ribeirão Preto
Aluisio e Banda de Bem com a Vida, de Caconde
Ronaldo Show, de São João
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Mirtes dos Santos Batista presidente
José Orlando de Oliveira vice-presidente
Chistiane Margutti Liparini secretária-geral
Dr. Marcos Rossi Mendes secretário
Débora de Lourdes A. Alberto tesoureira
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Distribuição de remédios de alto custo tem
grande demanda, mas poucos funcionários
SAÚDE

São apenas quatro funcionários
para cuidar dos processos e da
distribuição dos medicamentos
O Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais tomou conhecimento que
o setor de distribuição de medicamento de alto custo conta, atualmente,
com apenas quatro funcionários. Eles
se dividem entre as pilhas de processo e as filas da população que vai
retirar a medicação. Em alguns momentos, por conta do horário de almoço, apenas dois funcionários ficam
disponível para atender uma grande
demanda.
Os medicamentos são de responsabilidade do Estado, mas os funcionários
e a distribuição é feita pelo município.
O prédio onde fica o setor é alugado
pelo Estado, na rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, onde também fica o
Departamento Regional de Saúde e o
Departamento Regional de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária.
Segundo informações apuradas pelo
Sindicato, há a possibilidade de o Estado mover esses dois departamentos
para o prédio do antigo Fórum, que é
do governo. Mas o setor de distribuição dos medicamentos não irá para
o novo local. Ou seja, também será
necessário o município mover o setor
para um local próprio.
O Sindicato espera que uma solução
seja proposta para melhorar as condições de trabalho dos servidores e facilitar a distribuição para a população
que busca por seus medicamentos.

FOTO: SINDICATO SJBV
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POLÍTICA
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Candidatos a prefeito de São João participam de debate no Sindicato
A empresa Metáfora Comunicação e Arte
organizou o debate político com presença
de público
A empresa pinhalense Metáfora Comunicação e Arte
realizou o único debate político com presença de público em São João da Boa Vista. O evento aconteceu no
salão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
na noite de quinta-feira, 15 de setembro. O debate foi
mediado por Ivonete Dorr, jornalista e apresentadora
da TV Poços, e contou com uma comissão de ética
composta pelas psicólogas Mariana Galli e Lídia Luvezute e pela advogada Maria Alexandra Ferreira.
São João conta com três candidatos, mas apenas dois
assinaram o termo de adesão—a candidata da coligação Compromisso com São João, Maria Teresinha de
Jesus Pedrosa, e o candidato pelo Solidariedade, Osires Colosso Filho, que compareceram acompanhados
de seus assessores para o debate. Vanderlei Borges
de Carvalho, atual prefeito e candidato pela coligação
Gente séria cuidando da gente, não assinou o termo,
portanto não participou.
Ao todo, o debate teve cerca de uma hora e dez minutos de duração e transcorreu de forma tranquila. O
debate foi transmitido ao vivo na página da Metáfora
facebook.com/metaforacomunicacaoearte.
1º bloco
Dividido em cinco blocos distintos, o debate começou com uma questão formulada pela Metáfora e os
candidatos tiveram dois minutos para respondê-la. A
pergunta formulada pela mediadora foi “que ações serão desenvolvidas em seu governo para estimular o comércio e a indústria”. O candidato Osires foi o primeiro
a responder. “Uma de nossas ideias é agilizar o processo de abertura de empresas e incentivar os pequenos
empresários e a indústria. É importante a presença
deles para geração de empregos em nossa cidade. Precisamos de ações novas e transparentes”, disse Osires.
A candidata Teresinha foi a segunda a responder a
pergunta. “Vamos implantar a cooperativa de central
de compras. Ela será administrada pela prefeitura sem
custos. Os empresários poderão fazer compras de uma
grande distribuidora e passar para a população com
um custo menor. Também teremos leis claras e regras
para que a Associação Comercial possa trabalhar junto

Debate foi aberto ao público

Maria Teresinha de Jesus Pedroza, candidata

Ivonete Dorr, mediadora

Osires Colosso Filho, candidato

com a prefeitura no sentido de incentivar nosso comércio. Em relação a indústrias, nós vamos implantar
um sistema multivocacial, ou seja, abrir para todos os
setores para que possam vir ao Distrito Industrial. Eu
fico muito triste porque neste mês uma empresa vai
embora do município por falta de incentivo. Não podemos permitir isso”, respondeu Teresinha.

nossa Santa Casa não estiver bem, não conseguiremos
um bom atendimento”.
Em seguida, foi a vez de Osires comentar sobre a
resposta. “Sabemos da dívida da Santa Casa e há um
plano da Caixa para saldar essa dívida em dez anos.
Precisamos saldá-la e fazer uma parceria com outras
cidades que utilizam a Santa Casa. É muito importante
a estruturação da saúde de nossa cidade”.
A candidata Teresinha teve mais um minuto para a
réplica. “De fato, não podemos ter um hospital regionalizado e atender 700 pacientes sem ter o problema
da Santa Casa resolvido. Nós queremos, sim, atender
a toda a região, mas precisamos dar atendimento aos
nossos pacientes. Não é possível uma Santa Casa atender 700 pacientes com dez leitos de UTI. Tenho contato com pessoas especializadas para que possamos
diminuir em 50% a dívida da Santa Casa e parcelar o
restante, para que o serviço de alta complexidade seja
implantado em São João, como a cirurgia cardíaca. Assim, receberemos mais recursos”.
Por fim, o candidato Osires teve mais um minuto
para fazer a tréplica. “Não podemos deixar de atender
a nossa região. Porém, não podemos deixar que a região deixe de viabilizar o recurso que a Santa Casa está
utilizando para eles”, finalizou.
A segunda pergunta do bloco foi “que medidas tomará para garantir que São João tenha um crescimento
ordenado no setor habitacional”. Foi a vez da candidata
Teresinha começar. “Temos o Ministério Público interferindo no poder Executivo porque nossa cidade está
crescendo sem planejamento, e isso é muito sério. Nós
não deixaremos de construir conjuntos habitacionais,
pelo contrário. Porém, esses conjuntos habitacionais
terão um planejamento e serão feitos com infraestrutura e qualidade. As pessoas que compram esses
conjuntos habitacionais precisam de qualidade, dignidade e o respeito que merecem. Cabe ao poder público
fornecer essa oportunidade, principalmente para as
famílias mais necessitadas. Não deixaremos de construir conjuntos habitacionais, como estão falando por
aí, mas o faremos com responsabilidade e qualidade”,
respondeu Teresinha.
Na sequência, Osires teve um minuto para comentar.

“Devemos maximizar os recursos destinados aos bairros de nossa cidade. Hoje, o cidadão ganha uma casa,
deixa de pagar o aluguel de R$ 500 e passa a pagar R$
50, conforme sua renda. Mas quando ele pega a sua
casa, ele tem que gastar em torno de R$ 10 mil para
fazer um muro. Devemos viabilizar os recursos totais
a esses moradores. Proporcionar acessos melhores a
esses bairros, iluminação, praças, escolas, creches e
principalmente postos de saúde”.
Os candidatos ainda tiveram direito a réplica e tréplica e aproveitaram para reforçar seus comentários
sobre o assunto.

2º bloco
Já no segundo bloco, foram feitas duas perguntas,
também elaboradas pela Metáfora, e em cada uma delas um candidato respondeu e o outro comentou, além
da réplica e da tréplica. A primeira pergunta que os
candidatos tiveram que responder foi “em sua opinião,
quais são as principais carências da saúde municipal
e quais são suas propostas para saná-las”. Por sorteio,
Teresinha foi a primeira a responder. “O grande problema da saúde começa em nossa Santa Casa. Atendimento, filas, cirurgias, enfim, um conjunto de problemas que a população reclama muito. Nossa proposta é
viabilizar o atendimento da Santa Casa com os serviços
que temos, como o AME, a UPA e a faculdade [Unifae] que dará atendimento. Precisamos criar um AME
cirúrgico aqui, de pequenas e médias cirurgias. É um
programa do governo do Estado que com certeza resolverá o problema dessas filas de espera e conseguirá
atender a demanda. Mas, para isso, precisamos começar pela nossa Santa Casa com um plano gestor de
grande impacto para que passamos sanar a dívida que
gira em torno de R$ 40 milhões, pelo que sabemos. Se

Equipe Metáfora, que organizou o debate

3º bloco
No terceiro bloco, os candidatos fizeram perguntas
entre si e a ordem de quem começou foi sorteada. Teresinha foi a primeira a perguntar. “Sabemos que há
uma insatisfação do funcionário público muito grande na atual administração. Gostaria de saber do candidato: qual é sua proposta?”. Osires respondeu que
os servidores ocupam um papel muito importante e
destacou a valorização da categoria. A candidata Teresinha replicou que pagará os salários em dia e se
comprometeu a ser “parceira” dos servidores e do Sindicato. “Queremos rever o plano de carreira e trabalhar
gradativamente para que a parcela destacada seja incorporada”. Na tréplica, Osires reforçou a importância
dos servidores públicos. “Funcionário público tem que
ser valorizado. Vamos estar sempre juntos na busca
dos melhores caminhos”, finalizou.

Mirtes dos Santos Batista, presidente do Sindicato

Em seguida, foi a vez de Osires formular sua pergunta
para Teresinha. “Caso eleita, o que fará pela cultura e
pelo turismo de nossa cidade?”. Teresinha respondeu
que há a necessidade de valorizar os artistas locais,
desenvolver programas voltados para música, dança e
cinema nos bairros. “Precisamos estar nos bairros mais
distantes, não apenas no Centro”. Na réplica, Osires disse que criará ações nos bairros e voltadas para todos os
públicos nos diversos segmentos da cultura. Teresinha
finalizou o bloco com a tréplica e disse da necessidade de ter um portal na entrada da cidade e criação de
eventos que gerem empregos e atraia o turismo.
4º bloco
O quarto bloco permitiu que os candidatos respondessem a perguntas da população enviadas previamente para a Metáfora. A pergunta sorteada para Osires foi
“considerando que nenhum prefeito governa sozinho,
há a possibilidade de divulgar os nomes dos diretores
de departamento antes do final das eleições?”. O candidato afirmou não ser possível divulgar antes das eleições. “Após eleito, farei uma pesquisa de profissionais
que de fato vão trabalhar e vestir a camisa de São João”.
Já Teresinha foi questionada sobre “quais propostas
em relação aos salários e ao transporte do pátio centralizador, que é precário?”. A candidata reafirmou que
trabalhará para que os servidores tenham, no mínimo,
a inflação. “Quero assumir meu compromisso de que
os funcionários públicos terão a inflação de reajuste”.
Sobre o transporte, ela disse estar “indignada”. “Darei
qualidade para que o funcionário possa trabalhar”.
5º bloco
No último bloco, cada candidato teve três minutos
para fazer suas considerações finais. A presidente do
Sindicato, Mirtes dos Santos Batista, fez uso da palavra ao final para agradecer a iniciativa da empresa e
solicitar que os candidatos assinassem um termo de
compromisso. “Nesse termo, solicitamos as seguintes
coisas: abertura de diálogo com o Sindicato; zelar pela
segurança e saúde de nossos servidores; regularizar
a situação dos servidores que recebem menos de um
salário mínimo em seu salário base; conceder reposições salariais iguais ou superiores à inflação; doação da
sede para o Sindicato”. Os candidatos aceitaram assinar
o termo de compromisso e Mirtes sinalizou que registrará em cartório.

Alexandra, Lídia e Mariana, membros da comissão de ética
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Aniversariantes de outubro
01

Dirce de Fátima Balbino de Araujo
João Batista Vicente Sobrinho

Joaquim Parreira da Silva		
Heloisa de Souza Melo Alves		
Maria Angelica Cândido Valerio

02

Marta Maria Magalhães Bueno
Pedro Lopes dos Reis		
Paula Cristina Vasconcellos Bertoni		
Terezinha de Lima Costa			
João Batista Marcondes Fenicio		
Janaina Domingo			
Patricia Christine Vallim Peres Cabrelon
Karen Gisana Vianna		
Edson Fernando Geraldo			
Carmen Beatriz Rodrigues Fabriani		
Sebastião Álvaro Galdino

03

04 Catia Regina Rodrigues Arten

Ayrton Barros Rodrigues		
Tereza Sasso Ruy			
Maria Auxiliadora Pereira Pechute		
Wilson de Mira Ferreira			
Irene Ceviteli Amorim			
Danielle Alcantara Russi			
Natalia Aparecida Manzini
Estevam Loriano do Nascimento
Vanderley Chiocheti		
Andreza de Padua Ferreira			
Mario Henrique Fagotti Vassão
Patricia Valentim Gomes		
Andreza Dutra Pinheiro		
José Roberto Moreno

05

Lourdes Reis Ramos		
Oneribes de Lourdes O. Junvencio
Rubens Bernardino Flora			
Elenice Nogueira Goncalves		
Yaralina Domingo Milan

06

Anor da Silva			
Marilene Ap. dos Santos Rodrigues
Samuel Pasquini			
Maria de Lourdes Vanzela Rinaldi		
Marcos Antonio Cottes Ferreira

07

08

Brigida Cazarotto de Menezes
Danilo Leite Vicentini

Celso Henrique Fernandes		
Pedro Domingos Tavares		
Cecilia Maria Francisco			
Aparecida de Fatima L. da Silva Oliveira
Celia Aparecida Gimenes da Silva		
José Reginaldo dos Santos Filho		
Fernanda Cristina Cordeiro Galli		
Bruno Rodrigo Ribeiro

09

Inacia Rubinho Martins Peres
Adriana Frazao P. do Nascimento
José Roberto Ribeiro		
Josiane Rizzo Costa

10

11

Rachel Eloy Nogueira		

Eunice Aparecida Sanches Valota
Maria Evanda Faria		
Maria Cristina Gebara Rickheim		
Aurea Goreti Caetano de Oliveira		
Hercules Ferreira da Fonseca		
Ana Flavia Peres			

12

Irene Garbin Santos			
Nadja Sayonara Gualtieri Montejane
Paulo Belchior de Oliveira			
Antonio Carlos Marques Feracin

13

Reni Batista Ribeiro da Fonseca
Ivani Ferreira Valim		
Maria Juliana Jovem Dominato		
Tatiane Ferreira da Silva
Pedro Luengo Garcia		
Jessica de Souza Garcia Cândido

14

Nazareth Zanetti Bianchi		
Romeu Pinto de Oliveira		
Claudio Ines Vicente			
José Luis Molles			
Fabiana Bonini da Cruz

15

Marcos Antonio Combe		
Terezinha de Fatima C. Lourenço
Luis Antonio Gallo		
Tatiane Conceicao da Silva			
Alcindo Aparecido Ferreira		
Benedito Aparecido dos Santos

16

Margarida Nunes Simioni		
João Batista Honório		
Estela Almeida de Oliveira

17

18

Lucas Balduino Gonçalves dos Reis
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João Batista Belchior		
José Carlos dos Santos		
João Batista Peixoto Lopes			
Paula Alves da Silva Souza			
Eliana Maria Rezende de Faria

22

Josue Antonio Rosa		
Alcides Pastre			
Isabel Pasquini Gomes		
Aurea Aparecida Nogueira Machado
Fernanda Ruano Souza

23

Maria Christina M. Laranjeiras		
Marcio Roberto Nassar		
Marcos Benedito Buozi Madrini		
Thiago Felisberto da Silva			
Livia Ricetti Oliveira

24

José Claudio Ferreira		
Marili Serino Felisberto		
Lourdes Locks Junqueira Torsone		
José Mario dos Reis			
Adalgisa Moreira			
Rosa Helena Dias Moraes Gimenes		
Sonia Maria Soares de Oliveira		
Gerusa Cristina Carillo Ragazzi		
Lucelia Galdino da Silva

25

Marcos Antonio da Costa		
Maria Imaculada P. Valota Francisco
Roseli Steinhauser Rocha

26

Tereza Maschio Duarte		
Wagner Renato Calderaro		
José Carlos Jonas de Oliveira		
Juliana Mazzi Peres Falda		
Renata Soares Aleixo de Carvalho		
Roseli Moreira

27

Nargila Ap. Bonato Pancheri Tassoni
Rosa Maria Barbosa Cabo Arcanjo
Dorival Aparecido Cenzi		
Katia Silva dos Santos

28

Wanderline Tereza Ferraz e Lima
Vera Lucia Maria Lazaro		
Gilberto Aparecido Evangelista		
Giovana Estel Paina Monteiro		
Daniella Cristina de Moraes
Omar Amorim			
Silvio Domingos

29

Celia Maria de Oliveira da Silva
Delso Bruno		
Edson Goncalves Morais		
Nicelma Cristiane de Souza			
Renata Pelaquim Bacan Fernandes		
Hermogenes Almenara de Mello		
Fernando Cesar Costa		
Ligia Viviane Martimiano Mendes Ramos
Aldari Wagner de Souza

19

Luiza Tofanin Correa		
Manoel Sabino Filho		
Elaine Cristina Stivale Pomeranzzi		
Daniela Cristina Dotta

20

Heli José Francisco
Marcela Maria F. Campos Pereira
Flavia Cavalcante de Carvalho Silva
Margarete dos Santos Constantino
Fabio Luis de Freitas Garcia		
Milene Arantes			
Marta Helena Pereira Borato

30

Santa Chiavegate Fontana		
Marilene Ribeiro			
Aurea de Fatima Domingues Antoniazzi
Ester Marchioni Escobar		
Lucileia Gaspar Scoassado		

31

Sebastiao de Souza Gonçalves
Aliny Placido Martins		
Aparecida Candida Montieri Fernandes

21
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Classificados

VENDE | ALUGA
Vendo cadeirinha de carro para criança, de 1 a 3 anos, da Minnie. Falar com:
Aparecida. Contato: 3631-3206.
Vendo mel puro direto do produtor.
Tratar com Marcos CCZ. Contato: 36316768 ou 98406-6125.
Vendo cota de clube de campo. Tratar
com Aparecida. Contato: 3631-3206.
Vendo Câmera digital, Panasonic Lumix, cor preta. Tratar com Lucimara.
Contato: 99188-1916.
Vendo casa no bairro Santo Antonio. R.
Izabel Carvalho Bastos, 180. R$ 70 mil.
Frente 5 cômodos, fundo 3 comodos.
Tratar com Moacir. Contato: 3056-4509.
Vendo chácara na Pedra Rachada, 1774
metros, casa nova com 5 cômodos e
fogão a lenha. Aceito troca por casa no
mesmo valor. Tratar com Vera. Contato:
3056-2206 ou 9.8306-4790.
Vendo casa no bairro 1º de Maio. 3
quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem coberta. Valor a combinar. Tratar
com Glória. Contato: 9.9117-2883.
Jean e Dayane Brinquedos, aluguel de
cama elástica e piscina de bolinhas.
Preços especiais. Contato: 9.9135-7021
ou 9.9305-3247
Vendo máquina de cortar cabelos Wah
Homecut 7 pentes. Sem adaptador
R$60, com adaptador R$90. Tratar com
Ana. Contato: 9.83138127.
Vendo videogame Xbox 360 novo, com
Kinect, 250 Gb e 7 jogos originais. Tratar com Regina. Contato: 99135-6571
Alugo apartamento no Guarujá, na
praia Pitangueiras. Local com acomodação para até oito pessoas, à 50
metros da praia. Tratar com Danielle.
Contatos: 3622-3725, 9.9576-3929 ou
9.9469-6870.
Vendo bebê conforto Galzerano e cadeira de papinha, unissex. Tratar com
Maryoche. Contato: 3633-2965.
Vendo andador e cadeirão de papinha
para menina. Valor R$ 250. Tratar com
Aparecida Carrocieri. Contato: 36313206.
Vendo Biz, cor preta, 125cc, ano 2010.
Tratar com Jessika Valente. Contato:
9.9145-5558.

Vendo moto Kasinski Mirage 150, ano
2013, com pouco uso, baixa quilometragem. Único dono. Tratar com Daniela. Contato: 3631-5966 ou 9.9197-5756.
Vendo balcão bar colonial de madeira
nobre, com mais 2 bancos altos. Tratar
com Mariângela. Contato: 3623-3195

SERVIÇOS
R&A Transporte e Turismo. Viagens e
turismo com total segurança e conforto. Preços Promocionais. Tratar
com Ronaldo. Contato: 9.9711-1614 e
9.9192-3304.
Construção de barracão, assentamento de pisos, revestimentos especiais
e reformas em geral. Tratar com Júlio
Cesar. Contatos: 3056-5616 ou 9.94364749.
Artesanato: sacolas retornáveis de ráfia, buquê de Santo Antônio, caixas de
madeira para decoração ou lembrancinhas. Tratar com Evelise. Contatos:
3633-2552, 3056-4714 ou 3056-2547.
Capoeira regional, a partir de 7 anos,
ambos os sexos. Aulas 2ª feira, 4ª feira e
6ªfeira, às 20h, no Espaço Cultural “Luiz
Gama” . Profº Marcão. Contato: 9.83836841.
Vôlei adaptado, a partir de 50 anos,
ambos os sexos, no CSU Durval. Profº
Marcão. Contato: 9.8383-6841.
Fotografia de festas e eventos em geral. Preços acessíveis. Tratar com Rodrigo Trevisan. Contato: 9.9245-3131.
Faço pequenos carretos com caminhonete F1000 carroceria. Tratar com Pedro Marçola. Contatos: 3631-1185 ou
9.9755-2799.
Temperos Caseiros. Temos ovos, galinhas, frangos, leitoas e mel (vários
tipos). Tratar com Marçola. Contato:
9.9267-9509.
Irmãos Nogueira Autoelétrica, Peças e
Baterias. Contato: 3624-2211.
Faço carretos e entregas. Tratar com
Alessandro. Contato: 9.9290-8454
Lanzola Agropecuária. Medicamento,
vacinas, jardinagem, ferramentas, sementes. sapatões, acessórios para pesca. Rua Santo Antonio, 627, São Benedito. Contato: 3623-139.
Pequenos serviços de solda (elétrica)
em domicílios. Tratar com Sergio. Contato: (19) 9.9198-7998.

Montador de móveis. Tratar com Robson Antonio. Contato: 3056-4224.
Músicas para casamentos, formaturas,
bodas e eventos. Tratar com Fernanda
ou Leandro. Contato: 9.9342-4421 e
9.9428-8675.

MANUTENÇÃO
Limpeza de terrenos, corte de paredes
e demolição de casas. Tratar com Rovilson. Contato: 3631-5779 ou 9.97667151.
Podo grama com máquina. Tratar
com Antonio. Contato: 3633-1740 ou
99425-8200.
Limpeza de terrenos, corte de grama
com máquina. Tratar com Osvaldo
ou Emanuel. Contatos: 9.9253-4861 e
9.9242-0811.
Limpeza de terrenos, corte de grama
com máquina à gasolina e aplicação
de veneno e demolição de casas. Tratar com Pedro. Contato: 3631-1185 ou
9.9755-2799.
Serviços de manutenção elétrica. Tratar com Rodrigo. Contato: 9.9165-7939.
Pinturas em fraldas de bebê. Tratar com
Denise, após as 13h. Contato: 36314373.
Aceito doações de livros de romance
espírita da Zíbia. Tratar com Luzia. Contatos 9.8262-3169 ou 9.8303-0475.
Faço bolachas mineiras. Tratar com Maria Zavan. Contato: 9.9166-5168.

TRANSPORTE
Motorista especializado (particular
ou carro próprio). Bom conhecimento
da cidade de São Paulo e aeroporto.
Viagens para todo o Brasil, carro com
ar-condicionado. Tratar com Zavan.
Contatos: 3631-8935, 9.9747-4155 ou
9.9715-8375.
Motorista profissional. Vans de 11, 15
ou 17 lugares, micro-ônibus de 21 lugares e carro particular. Tratar com
Francisco. Contatos: 3633-5913 ou
9.9249-7083.
Transporte de passageiros e encomendas para a região (interior do Estado
e São Paulo). Tratar com Luiz Vanzela.
Contatos: 9.9179-7947 (aceita ligações
a cobrar).

Para inserir, alterar ou remover um anúncio, entre em contato com o Sindicato pelo
telefone (19) 3623-1834 ou pelo e-mail sindprsjbv@gmail.com.
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Fotos do cemitério provocam questionamentos
Presidente do Sindicato esclarece
boatos de que imagens seriam
antigas ou manipuladas
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais esclarece que todas
as imagens veiculadas na edição de
setembro do informativo O Servidor
sobre o cemitério são verdadeiras.
A diretoria do Sindicato manifesta
completa indignação com a postura
da rádio Piratininga ao afirmar que a
informação era falsa. Também foram
feitos comentários sugerindo que as
fotos eram de 2015 e até “manipuladas”.
Sobre o assunto, Mirtes esclarece
que esteve no cemitério municipal
no dia 19 de agosto para um enterro. “Na ocasião, vi que as máquinas
estavam lá. Quando me deparei com
a situação, registrei tudo. Nas fotos
aparecem claramente a capa do jornal daquele dia”.
Vale considerar que a situação do
cemitério já é alvo de investigação
do Ministério Público desde 2015,
por conta de denúncia anônima. O
Sindicato foi convidado, neste ano,
a auxiliar o órgão em investigação
sobre as condições de trabalho dos
servidores. Na época, o Sindicato
apontou a ausência de segurança e
equipamentos de proteção adequados. O documento ainda cita outros
setores, como pátio centralizador,
transporte de servidores e pronto
socorro. “Estive no cemitério no dia
19 de agosto e me deparei com outro
problema. Fiz meu dever. Inclusive,
o senhor José Carlos Ignácio Theodoro, administrador do cemitério —
cargo de confiança—, me viu no local
e em nenhum momento questionou
minha atuação”, diz Mirtes.
A diretoria do Sindicato lamenta
que a veracidade das fotos tenha
causado mais comoção do que a pre-

cariedade do que demonstram.
Por fim, Mirtes faz um convite:
“quem tiver qualquer dúvida quanto
à veracidade das imagens, peço que

entre em contato com nosso jurídico.
Todas as informações e documentos
serão apresentados, inclusive as fotos”.

