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Mogi Mirim é a cidade que mais vacinou contra a Covid
na região; Veja a vacinação em outras cidades da região
A cidade de Mogi Mirim
tem mostrado eficiência
no combate à pandemia de
Covid-19. A Secretaria de
Saúde tem agido rápido e
com estratégias certeiras
para a vacinação de toda a
população, no menor tempo possível. O resultado
disso é uma quantidade
alta de doses aplicadas no
Município, superando as
expectativas em relação às
demais cidades da região.
De acordo com o último
levantamento do Vacivida,
a Mogi Mirim aplicou até
ontem (20), 72.045 doses
de imunizante contra a
Covid-19. Esse número representa 57,22% de toda a
população.
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SP tem 288 cidades sem óbitos
por COVID-19 na última semana;
Confira algumas cidades da região
que estão nesta lista
O Governo de São Paulo
anunciou nesta quarta-feira
(21) que o Estado de São
Paulo identificou 288 municípios sem novas mortes por
COVID-19 registradas na
última semana. O balanço
reflete o impacto positivo

da campanha de vacinação
para redução dos casos graves e mortes pela doença. “A
vacinação, além de diminuir
as internações, também
está reduzindo o número de
mortes em São Paulo. Quase
metade das cidades do nos-

so estado, 288 municípios,
não registraram nenhum
óbito na última semana, o
que também é fruto da vacinação avançada no Estado
de São Paulo”, afirmou o
Vice-Governador, Rodrigo
Garcia.
Página 3.

Prefeito de Artur Nogueira
discute retomada econômica
pós-covid e crise hídrica em
reunião da RMC
O prefeito Lucas Sia (PSD) esteve em Indaiatuba na manhã desta
terça-feira (20) para mais uma
reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Campinas (RMC). O encontro
envolveu os chefes dos Poderes
Executivos municipais e tratou de
assuntos referentes à retomada
econômica pós-covid e a atual crise
hídrica enfrentada pelas cidades

da região.
Sia (PSD) pontua que a pandemia ainda é o maior desafio da gestão. “Precisamos ter sensibilidade e
muita atenção. A retomada pós-covid é uma de nossas prioridades. Já
estamos traçando estratégias para
que isso ocorra da melhor maneira
possível com segurança e recuperação efetiva das finanças dos moradores e município”, afirma.
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Pedreira está
em 2º lugar
no ranking
de “Cidade
Sustentável”
A Prefeitura Municipal de
Pedreira pensando em melhorar a qualidade de vida da
população, desenvolve o Programa “Cidade Sustentável” e
ocupa atualmente o 2º lugar
no Brasil entre os municípios
mais sustentáveis. O desafio é
continuar com o trabalho desenvolvendo ações que contribuam para a sustentabilidade
e qualidade de vida
Página 2.

Jaguariúna entra
em estado de
atenção devido
ao tempo seco
A Defesa Civil de Jaguariúna alerta a população de que
a cidade entrou em estado de
atenção por conta do tempo
seco. Por volta das 15h desta segunda-feira, dia 19, a umidade
relativa do ar registrada foi de
20,3%. De acordo com a diretora da Defesa Civil, Fernanda
Tesche, o estado de atenção
ocorre quando a umidade relativa do ar está reduzida
Página 6.

Cultura de Mogi Guaçu recebe troféu
Juntos pela Cultura, do Governo do Estado

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi
Guaçu recebeu na última
terça-feira, 13 de julho, o
troféu Juntos pela Cultura, oferecido pelo Governo do Estado e entregue
diretamente pelas mãos

do governador João Dória durante cerimônia
realizada no Palácio dos
Bandeirantes.
O evento teve por objetivo enaltecer as cidades paulistas que foram
contempladas para par-

ticiparem de pelo menos
um dos projetos do Programa Juntos Pela Cultura – no caso de Mogi
Guaçu, o projeto “Mais
Gestão SP: Capacitação
em Economia Criativa
para Municípios”.
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Bayer celebra
60 anos em
Paulínia e
contribui com
inovações
sustentáveis
A Bayer, organização global com competências centrais nas áreas da saúde e nutrição, está comemorando 60
anos de atuação em Paulínia
(SP), no mesmo ano em que a
empresa celebra 125 anos de
atuação no Brasil.
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Proteger as florestas para
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Pedreira é “Cidade
Sustentável”

*Por Miguel Milano
O Dia de Proteção às
Florestas, comemorado
em 17 de julho, nos provoca à reflexão e nem
tanto à celebração. A
superfície emersa do
nosso planeta, o único
que temos para habitar,
é de aproximadamente
15 bilhões de hectares, dos quais a metade
(cerca de 7,5 bilhões de
hectares) já foi floresta, total que hoje está
reduzido a cerca de 5,5
bilhões de hectares.
Resultado do contínuo e por muito tempo
explosivo crescimento
da população humana,
suas migrações e colonizações com conquistas intermináveis de
territórios, essa perda
de estimados 2 bilhões
de hectares de florestas corresponde a mais
que a soma de todos os
países das Américas do
Sul e Central. Ou quase
a América do Norte inteira, com Canadá, Estados Unidos e México,
lembrando que os dois
primeiros estão entre os
cinco maiores países do
mundo.
Dos estimados 5,5
bilhões de hectares remanescentes, pelo menos 1,5 bilhão estão
bastante degradados
em sua estrutura e composição, não cumprindo
muito das suas funções
ecológicas essenciais à
saúde do planeta. Esta
situação, que por si só
já não é boa, torna-se
pior quando vemos que
a destruição segue desenfreada, e nosso país
é um ponto de atenção
mundial nesse triste e
altamente preocupante
assunto.
Temos, obviamente,
muitos componentes
associados ao problema do desmatamento

e da degradação das
florestas aqui no Brasil
e no mundo todo onde
elas existem. Trata-se,
portanto, de problemas complexos, para
os quais não existem
soluções simples.
Todavia, posso destacar que entre nossos
mais urgentes e difíceis
desafios estão a falta
de qualidade da nossa
educação e as graves
imperfeições do nosso
sistema político, com
sua falha representatividade quanto aos interesses nacionais, no
qual impera a super
representatividade corporativa setorial.
No fundo, seguimos
como uma colônia com
capitanias hereditárias
hoje substituídas por
outros interesses, mas
que ainda buscam a
conquista do território a qualquer custo, o
que inclui a destruição
ambiental, o genocídio
indígena e a manutenção do trabalho escravo
ou equivalente, num
círculo vicioso que sistematicamente agrava a questão. Não há
dúvidas de que, além
de complexos, são gigantescos os desafios a
vencer!
É inacreditável seguirmos agindo hoje em
dia, com as informações
científicas disponíveis,
como se estivéssemos
na primeira metade do
século passado. Mas
é isso o que acontece
por aqui em termos
ambientais e florestais.
Mas não só. Lembre o
que temos presenciado
de negacionismo explícito durante a trágica
pandemia que enfrentamos. Se nem com vida
humana as lideranças
políticas estão preocu-

padas, o que esperar
delas para plantas e
bichos?
A esperança repousa,
portanto, nas novas gerações. Precisamos superar o negacionismo,
nos apoiar na ciência
– na boa ciência e nos
bons cientistas, porque
há os charlatões. Mas
deve-se ressaltar também que, apesar do impressionante volume de
informações de qualidade atualmente disponível, renovado e aprofundado diariamente,
a deficiente formação
educacional combinada
com a mentalidade arcaica dominante entre
as lideranças dos poderes da república – notadamente nos diferentes níveis do Executivo
e do Legislativo, mas
também no Judiciário
– não permitem o seu
devido e adequado uso
no enfrentamento dos
problemas nacionais.
A sociedade, grosso
modo, já está mais sensível ao problema que
a classe política que
a representa. Assim,
enquanto essa situação
não muda, necessitamos unir forças entre os
conscientes do problema para conscientizar
mais e mais pessoas
de diferentes classes e
setores para o desafio
de salvar as florestas
que ainda restam e com
elas restaurar muito do
que perdemos. Afinal,
a floresta é vida e sem
floresta não há espaço
para as sociedades humanas florescerem.

De Pedreira
A Prefeitura Municipal de Pedreira pensando
em melhorar a qualidade
de vida da população,
desenvolve o Programa
“Cidade Sustentável” e
ocupa atualmente o 2º
lugar no Brasil entre os
municípios mais sustentáveis. O desafio é
continuar com o trabalho desenvolvendo ações
que contribuam para a
sustentabilidade e qualidade de vida, economize

recursos naturais, gere
economia e reduza a desigualdade social.
Com isso e Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente,
junto com a Secretaria
de Serviços Urbanos,
esta trabalhando para a
implantação da política
dos 3 R’s no Município.
Conheça os princípios
da Política dos 3 R’s:
Reduzir: Esse princípio evidencia a necessidade da redução no
consumo;

Reutilizar: Aqui, a
idéia é incentivar a reutilização de um produto/
utensílio de diversas formas por quantas vezes
for possível;
Reciclar: A reciclagem
é o último estágio da Política dos 3 R’s, além de
ser um dos mais conhecidos e praticados. Materiais como alumínio,
papel, plástico e vidro
podem ser reciclados
e devem ser separados
por meio de uma coleta
seletiva.

Prefeito e Secretário pedem
apoio do Deputado Edmir
Chedid para inserir Itapira no
Circuito das Águas

*Miguel Milano é
doutor em Ciências Florestais e membro da
Rede de Especialistas
em Conservação da Natureza (RECN)

Escola, ensina o aluno a
viver!
*Por Maria Zélia Dias Miceli
Não tem como falarmos sobre a importância
do vínculo escola X aluno, sem falarmos sobre
afetividade, a qual está
muito presente na vida
da criança, independente de sua origem, gênero
ou classe social, e tem
seu significado atribuído apenas a ações como
carinho, amor e amizade, porém, a afeição vai
além desses conceitos.
É fundamental que haja
no ambiente de estudo, a
presença de sentimentos
afetivos entre professores e alunos.
O educador deve estar preparado a assumir
uma postura amigável e
receptiva para com seus
alunos, caso contrário,
eles não se sentirão estimulados e com interesse
em aprender, o que resultará em prejudicar
não só a eles próprios,
mas também aos demais
colegas, no momento
que estes passam a comportar-se com indisciplina, dificultando o bom
andamento das atividades e aulas.
O professor não é somente um mediador do
conhecimento, é visto,

também, como um modelo pelos seus alunos,
por isso é imprescindível que transmita uma
imagem verdadeira e
comprometida com o
aprendizado dos alunos.
Ele não ensina apenas
assuntos referentes ao
currículo, suas ações
transmitem valores e
condutas, as quais ultrapassam o conteúdo das
disciplinas. Partindo-se
desse pressuposto, surge
a necessidade do professor rever suas atitudes,
no intuito de refletir se
sua ação pedagógica é
afetiva e se está contribuindo positivamente ou
não, para a evolução da
aprendizagem.
Sabe-se que o processo de aprendizagem deve
ocorrer em um ambiente
estimulante, em que o
aluno se motive a aprender, ou seja, deve se sentir bem no ambiente
escolar. Num universo
com essa característica
o professor poderá trabalhar de forma que o
aluno não se sinta oprimido, o que é muito
bom, pois a opressão é
um dos fatores que interferem negativamente no

De Itapira
aprendizado, impondo
obrigações ao educando
e coibindo o prazer e a
motivação de aprender.
O sujeito central do
processo educacional é o
aluno, o qual tem por direito expresso na Constituição Federal uma
educação de qualidade e
isso cabe não apenas às
instituições de ensino,
como também à perspectiva própria de cada
educador, cujo objetivo
é conduzir o aluno na
trajetória do desenvolvimento integral.
Portanto, a necessidade da presença afetiva nas relações sociais,
principalmente quando
se diz respeito à relação
entre professor e aluno
é essencial, pois como
diz Paulo Freire “não
há educação sem amor
[...] Quem não é capaz
de amar os seres inacabados não pode educar.”
Maria Zélia Dias Miceli é educadora do Colégio Santa Amália, em
São Paulo, instituição
mantenedora da Liga
Solidária, organização
social sem fins lucrativos.

Durante visita a São
Paulo na última semana,
o Prefeito Toninho Bellini,
o Secretário de Cultura e
Turismo César Ricardo
Lupinacci e o Diretor de
Cultura Ezequiel Barel
Filho estiveram com o
Deputado Estadual Edmir Chedid para solicitar
a inclusão de Itapira na
região turística do Circuito das Águas Paulista.
Atualmente o consórcio
intermunicipal é com-

posto por nove cidades
da região, cada uma com
sua respectiva característica turística: Águas de
Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul,
Pedreira, Serra Negra e
Socorro.
“Nós já possuímos o
título de Município de
Interesse Turístico (MIT)
e com muitas ações em
planejamento para a retomada do turismo pós
-pandemia. Já estamos ao
lado dessas cidades e esse
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ingresso seria de extrema
importância para o desenvolvimento turístico de
Itapira”, afirmou Bellini.
Com o apoio do deputado, a Secretaria de Cultura e Turismo já está em
contato com o presidente
do consórcio, o Prefeito
de Monte Alegre do Sul
Edson Rodrigo de Oliveira
Cunha, para formalizar
esse pedido e tratar de
questões técnicas. A reunião deve ocorrer nos
próximos dias.
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SP tem 288 cidades sem óbitos por COVID-19 na
última semana

Da Redação
O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) que o Estado
de São Paulo identificou
288 municípios sem novas mortes por COVID-19
registradas na última semana. O balanço reflete o
impacto positivo da campanha de vacinação para
redução dos casos graves
e mortes pela doença. “A

vacinação, além de diminuir as internações, também está reduzindo o número de mortes em São
Paulo. Quase metade das
cidades do nosso estado,
288 municípios, não registraram nenhum óbito
na última semana, o que
também é fruto da vacinação avançada no Estado
de São Paulo”, afirmou o
Vice-Governador, Rodrigo Garcia.

A constatação foi feita
a partir de análise dos dados dos dias 14 e 21 de julho, que estão disponíveis
para consulta pública no
boletim oficial do Governo
do Estado e foram registrados pelas 645 cidades
paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério
da Saúde.
São Paulo já vacinou
mais da metade de sua
população adulta com
pelo menos uma dose de
vacina contra COVID-19.
Até as 12h51 de hoje, o Vacinômetro registrava um
total de 32.702.898 doses
aplicadas desde o início
da campanha, somando
24.053.468 de primeira
dose, 7.615.727 de segunda e 1.033.703 de dose
única. Mais de 18,6% da
população geral de SP já

completou seu esquema
vacinal, garantindo proteção completa contra a COVID-19.
A evolução da vacinação em São Paulo pode ser
acompanhada no painel
completo do Vacinômetro,
no site https://vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro/.
Nele, qualquer pessoa tem
acesso a dados detalhados
sobre doses aplicadas por
município, distribuição de
doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação
das doses distribuídas,
evolução da aplicação de
doses e estatísticas gerais
do PEI.
Pré-cadastro virtual
Quem integra os públicos-alvo da campanha
pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já,

que facilita o andamento
da imunização tanto para
o usuário quanto para os
profissionais de saúde.
O preenchimento do formulário não é obrigatório, mas leva de um a três
minutos e economiza até
90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação.
Também é possível fazer o cadastro por meio de
um assistente virtual no
Whatsapp, fruto de parceria entre as Secretarias de
Comunicação e da Saúde.
O chatbot oferece ainda
informações
confiáveis
sobre o Plano Estadual de
Imunização, incluindo o
calendário de vacinação
atualizado, dados sobre o
Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.
Para acessar o serviço

no WhatsApp, basta adicionar o número +55 11
95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou
clicar no link wa.me/551.
A relação dos 288 municípios que não registraram óbitos por COVID-19
na última semana pode ser
conferida no link https://
www.saopaulo.sp.gov.
br/noticias-coronavirus/
estado-de-sp-tem-288-cidades-sem-obitos-por-covid-19-na-ultima-semana/
Confira as cidades da
região que estão na lista
divulgada pelo governo:
- Águas da Prata
- Águas de São Pedro
- Conchal
- Engenheiro Coelho
- Lindóia
- Monte Alegre do Sul

SP avança em vacinação e tem menor média do
ano de internações por COVID-19
Da Redação
O
Vice-Governador
Rodrigo Garcia anunciou
nesta quarta-feira (21) que
a média de internações no
estado de São Paulo por
COVID-19 nos últimos
sete dias é a menor já registrado em 2021. Entre
os dias 15 e 21 de julho, a
média de hospitalizações
ficou em 1.403, refletindo
diretamente o impacto positivo da imunização para
evitar casos graves da doença.
“O número de novas
internações do coronavírus registradas nos últimos sete dias foi o menor
registrado neste ano. Isso
é reflexo do avanço da vacinação aqui no estado de
São Paulo”, afirmou o Vice-Governador. “A relação
de causa e efeito da vacinação está demonstrada

claramente no nosso estado com essa queda”, acrescentou Garcia.
São Paulo iniciou a
campanha de imunização
em todo o Brasil no dia 17
de janeiro, com vacinas
produzidas e fornecidas a
todo o país pelo Instituto
Butantan. Agora, as internações na última semana
epidemiológica
caíram
10% em relação ao período com a menor média de
hospitalizações até então,
verificada em 9 de janeiro,
com 1.560 registros de novas internações no estado.
Neste mês, São Paulo se
tornou o primeiro estado
brasileiro a vacinar mais
de 50% da população com
ao menos uma dose de
imunizantes contra o coronavírus. Até as 13h25 desta quarta, eram 25.105.528
pessoas protegidas com
pelo menos uma dose, o

equivalente a 54,24% dos
habitantes do estado.
Outras 8.660.649 pessoas estão com o esquema
vacinal completo com duas
doses dos imunizantes do
Butantan, Fiocruz ou Pfizer ou ainda a aplicação
única da vacina fornecida
pela Janssen. Desta forma,
18,71% da população de
São Paulo já completou o
ciclo de imunização contra
a COVID-19.
A redução consistente
do número de internações
permite que os serviços de
saúde comecem a retomar
atividades que foram prejudicadas pela pandemia,
como realização de cirurgias eletivas e ampliação
do atendimento a pacientes com doenças graves.
Assim, quanto mais rápido
o cronograma da vacinação, menor será a pressão
sobre a capacidade hospi-

talar em São Paulo.
“No dia 1º de abril,
quando tivemos o pico
da segunda onda, estávamos com 13.150 pacientes internados. São 50% a
menos de pacientes internados nas UTIs. E o que
chama atenção também
é a queda na enfermaria,
com 6.437”, afirmou o
Secretário de Saúde Jean
Gorinchteyn. “Isso é claramente relacionado com
a vacinação. Estamos vacinando e impactando na
mortalidade e nas internações.”
Indicadores diários
De acordo com levantamento desta quarta da
Secretaria da Saúde, a taxa
de ocupação de em UTIs
por COVID-19 é de 60,19%
no estado e de 55,65% na
Grande São Paulo. Os leitos ocupados por pacien-

tes graves somam 6.920,
ante 7.194 na véspera. Já
as hospitalizações em enfermaria registram 6.437
pacientes com sintomas
moderados da doença,
ante 6.684 do dia anterior.
Ao longo de toda a pandemia, o estado de São
Paulo registrou 3.966.009
casos de COVID-19, com
135.973 mortes. Os casos recuperados marcam
3.643.435 até o momento,
além de 418.131 altas hospitalares. A apresentação
detalhada está disponível
no link https://issuu.com/
governosp/docs/apresentac_a_o_-_sau_de-1 .
Prevenção
Apesar do impacto positivo da vacinação, as autoridades de saúde do Estado reforçam que toda a
sociedade deve continuar
mobilizada em ações pre-

ventivas que comprovadamente reduzem o contágio
pelo coronavírus.
O uso de máscaras, higienização das mãos e o
distanciamento social são
as formas mais eficazes
para frear a pandemia até
que campanha de vacinação seja concluída.
“Nós estamos caminhando com bastante
cautela e segurança. Por
exemplo, nós não pensamos neste momento na
retirada das máscaras.
Nos países com recrudescência de casos, principalmente pela variante delta,
as medidas de segurança
e distanciamento foram
suspensas e alguns estão
tendo que voltar atrás para
aumentar a proteção da
população”, reforçou Paulo Menezes, Coordenador
do Centro de Contingência
da COVID-19.

SP adere às campanhas da ONU para zerar emissão de
poluentes até 2050
Da Redação
O Governador João
Doria participou nesta terça-feira (20), por meio de
videoconferência, da cerimônia de adesão do Estado de São Paulo à campanha da ONU (Organização
das Nações Unidas) para
reduzir emissões de poluentes e mitigar efeitos
das mudanças climáticas.
Doria assinou decreto que
será publicado nesta semana assegurando o compromisso estadual diante
de ambientalistas, organizações internacionais e
o Embaixador do Reino
Unido no Brasil, Peter
Wilson.
“O decreto assinado
neste evento marca a adesão definitiva de São Paulo
à campanha mundial Race
to Zero e estabelece que o
Estado tem um plano de
ação climática até 2050

para ser obedecido. Neste
plano nós estabelecemos
metas intermediárias para
o período de 2030 a 2040,
avançando de forma escalonada e previsível com
as medidas de redução de
emissão de carbono no
Estado de São Paulo”, afirmou Doria.
As campanhas Race to
Zero e Race to Resilience
buscam o engajamento de
governos, empresas, investidores, acadêmicos e
lideranças da sociedade civil para zerar as emissões
líquidas de gases de efeito
estufa até 2050. As ações
de São Paulo também serão destaque na próxima
Confederação Climática
da ONU, a COP 26, na cidade escocesa de Glasgow,
no Reino Unido, em novembro.
“Conforme dados da
ONU, o estado de São
Paulo se junta a mais de

700 cidades, 30 regiões e
120 países que aderiram
à campanha Race to Zero.
Já são mais de 3 mil empresas, 620 universidades
e 170 investidores comprometidos com a meta
em diversos locais do
mundo. Esta é uma ação
importantíssima para preservarmos o planeta para
as futuras gerações”, disse
o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido.
Com a adesão ao programa da ONU, São Paulo vai fixar novas metas e
soluções para energias renováveis, restauração florestal, agricultura de baixo carbono, bioeconomia,
proteção da biodiversidade, controle e prevenção
da poluição, qualidade do
ar, transportes sustentáveis, segurança hídrica,
saneamento ambiental,
municípios resilientes e ci-

dades sustentáveis.
“A adesão às campanhas Race to Zero e Race
to Resilience via decreto é
um marco para a transição rumo a uma economia
mais sustentável. Estamos alinhados com a Embaixada e Consulado do
Reino Unido para termos
uma participação bastante significativa durante a
COP26 em novembro”,
destacou o Secretário de
Relações Internacionais,
Julio Serson.

mento global atinja 1,5°C
entre 2030 e 2052, caso
continue a aumentar no
ritmo atual.
“Como anfitriões da
COP26, parabenizamos
ao governo paulista pela
liderança em tornar lei
seu compromisso de zerar
emissões líquidas de carbono até 2050, incluindo
metas intermediárias para
2030 e 2040, e de buscar
medidas de adaptação por
meio das campanhas Race
to Zero e Race to Resilience”, afirmou o EmbaixaAquecimento global
dor Britânico no Brasil,
De acordo com relató- Peter Wilson.
rio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Plano de ação
Climáticas (IPCC), estimaO Governo do Estado
se que as atividades huma- já elaborou um relatório
nas tenham causado cerca denominado “Ações Priode 1°C de aquecimento ritárias da Trajetória de
global acima dos níveis Descarbonização de São
pré-industriais, com uma Paulo”, em parceria com
variação de 0,8°C a 1,2°C. a Coalizão Under 2, comuÉ provável que o aqueci- nidade global de gover-

Polícia Municipal da Posse prende
homem por tráfico de entorpecentes
De santo Antônio de lho, no bairro São Judas
Posse
Tadeu.
Durante patrulhamenA Polícia Municipal de to no local, conhecido
Santo Antônio de Posse pela venda de drogas, os
prendeu um homem acu- GMs Masotti e Alexansado por tráfico de entor- dra, avistaram o indiciapecentes na noite desta do pegando um objeto e
quarta-feira, dia 21 de ju- entregando para um indi-

víduo de bicicleta, que se
evadiu ao notar a presença da viatura. Os agentes
tiveram êxito em abordar
o suspeito e ao verificar
o local, encontraram28
pinos de cocaína, 10 porções de maconha, 14 porções de crack e 30 reais

em espécie.
Durante a revista pessoal o autor declarou que
as drogas lhe pertenciam
e que estaria vendendo.
Diante dos fatos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Jaguariúna para
as devidas providencias

nos comprometidos com
ações climáticas alinhadas
ao Acordo de Paris. O grupo deverá publicar o documento chamado “Plano de
Ação Climática Net Zero
2050” em até 12 meses.
Race to Resilience
A adesão do Governo
de São Paulo à Campanha
Race to Resilience firma o
compromisso para elaboração da Análise de Riscos
e Vulnerabilidade Climática, que será detalhada no
Plano de Adaptação Climática, com previsão de
entrega em 18 meses.
São Paulo também já
desenvolve o projeto Municípios Resilientes, que
apoia a formulação de planos municipais de adaptação climática por meio da
base estadual de geodados
do Estado, em parceria
com a agência alemã de
cooperação GIZ.
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Prefeito de Artur Nogueira discute retomada econômica
pós-covid e crise hídrica em reunião da RMC
uma reunião do Conselho
de Desenvolvimento da
Região Metropolitana
de Campinas (RMC). O
encontro envolveu os chefes dos Poderes Executivos municipais e tratou
de assuntos referentes
à retomada econômica
pós-covid e a atual crise
hídrica enfrentada pelas
cidades da região.
Sia (PSD) pontua que
a pandemia ainda é o
maior desafio da gestão.
“Precisamos ter sensibilidade e muita atenção.
A retomada pós-covid é
Legenda: Encontro entre prefeitos aconteceu em uma de nossas prioridades. Já estamos traçando
Indaiatuba nesta terça-feira (20)
estratégias para que isso
(PSD) esteve em Indaia- ocorra da melhor maneira
De Artur Nogueira
tuba na manhã desta ter- possível com segurança e
O prefeito Lucas Sia ça-feira (20) para mais recuperação efetiva das

finanças dos moradores e
município”, afirma.
Os projetos desenvolvidos pelo Sebrae na RMC
foram apresentados pelo
diretor de administração e finanças Guilherme
Campos, o gerente regional Sebrae de Piracicaba
Fábio Gerlach, gerente regional Sebrae de Jundiaí
Marcelo Paranzini e gerente regional Sebrae de
Campinas Nilsio Freitas.
Além disso, o prefeito
nogueirense reiterou a
preocupação com a crise
hídrica regional. “Desde
janeiro, quando assumimos, estamos desenvolvendo ações e buscando
recursos que minimizem
a possibilidade de falta
de água na cidade. Re-

centemente, solicitamos
ao DAEE a ampliação da
disponibilidade hídrica
de Artur Nogueira via
Bacia PCJ”, conta.
A crise hídrica foi discutida juntamente com a
atualização das obras da
Barragem de Pedreira e o
reservatório Duas Pontes,
em Amparo. Para tanto,
participaram também da
reunião o superintendente do Departamento de
Águas e Energia (DAEE),
Francisco Eduardo Loducca.
Lucas Sia (PSD) aproveitou a oportunidade
para discursar em agradecimento ao DAEE que
atendeu o pedido do município nogueirense com
relação à construção de

uma nova barragem. “Fomos muito bem recebidos
pelo Loducca, em nome
do DAEE e toda a equipe
técnica, para a rápida
elaboração do projeto da
nova barragem. Agradeço
pelo cuidado e atenção do
Governo do Estado para
nos ajudar a solucionar
esse problema de rompimento da atual barragem
que poderia prejudicar
Artur Nogueira e municípios vizinhos”, exclamou
em fala livre.
Durante a reunião,
também foi apresentado
o presidente eleito do
Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Ciesp) Rafael Cervone.
O mandato se estenderá
de 2022 a 2025.

Emissão do CCIR 2021 já está disponível para
proprietários de imóveis rurais
De Itapira
Desde segunda-feira,
19 de julho, está disponível
para consulta e emissão
o Certificado de Cadastro
de Imóvel Rural (CCIR)
referente a 2021. Os proprietários podem acessar
o site sncr.serpro.gov.br/
ccir/emissao ou baixar o
aplicativo “SNCR Mobile”,
disponibilizado no Google

Play e na App Store.
O documento é indispensável para solicitar
crédito junto aos bancos
e para realizar alterações
no registro em cartório. O
certificado do INCRA é a
base de toda a documentação rural e sem o CCIR
não é possível vender, hipotecar ou doar a área.
A validade do CCIR
2021 está condicionada

ao pagamento da Taxa
de Serviço Cadastral, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), a
ser impressa juntamente
com o certificado. O valor
depende do tamanho da
área e deve ser quitado até
17 de agosto, sem cobrança de juros e correção, exclusivamente na rede de
atendimento do Banco do
Brasil.

Para atualização ou
inclusão cadastral o proprietário deverá procurar
o atendimento na Unidade Municipal de Cadastro
Rural da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente),
situada à Rua Benedita
Leme Ramos, 77, bairro
Jardim Ivete. Mais informações pelo telefone (19)
3863-1886.

Águas de Holambra alerta para prejuízos causados
pelo descarte irregular de óleo na rede coletora
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legenda: Óleo e gordura em geral, descartada na rede se solidifica e se transforma em uma massa dura como concreto

Pode parecer inofensivo, mas o descarte irregular de óleo na rede coletora
de esgoto é um dos principais desafios enfrentados
na área de saneamento. A
prática, que muitas vezes
é adotada como uma solu-

ção rápida para eliminar o
resíduo, implica em danos
ambientais, assim como
prejudica o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário.
Em relação aos prejuízos a operação do siste-

ma, o coordenador de Engenharia e Operações da
Águas de Holambra, Alan
Pedra, explica que, em seu
estado natural, a água e o
óleo não se misturam, mas
juntos essa combinação
forma uma placa sólida de
gordura que vai se acumulando entre as “paredes”
da tubulação e, consequentemente, obstrui toda
a passagem inviabilizando a vazão do esgoto pela
rede coletora. Para auxiliar
neste problema a empresa
tem adotado procedimentos preventivos, a fim de
coibir as ocorrências relacionadas a essa conduta
irregular.
“Infelizmente,
ainda
existe uma cultura equivocada de que tudo pode
ser descartado na rede,
mas ao adotar essa conduta, a “solução” de um
indivíduo, transforma-se

em um transtorno coletivo, pois além de danificar
o sistema de esgotamento, também, afeta ao meio
ambiente. Por isso, cada
vez mais a concessionária
tem implementados métodos preventivos como
higienização frequente das
tubulações com caminhão
hidrojato”, destaca o coordenador.
PROGRAMA
DE
OLHO NO ÓLEO
No cenário ambiental, a
concessionária alerta ainda para o dado alarmante
de que, a cada um (1) litro
de óleo descartado irregularmente, cerca de 20 mil
litros de água são contaminados, pois essa substância pode se infiltrar no
solo e atingir o lençol freático. Além disso, por ter
densidade inferior à água,
ao se “misturarem” forma-

se uma espécie de película
que dificulta a passagem
de luz e oxigênio ao corpo
hídrico, com isso, os seres
vivos que habitam o aquele
ecossistema aquático acabam morrendo, devido a
uma oferta menor de alimento e ar.
Para orientar sobre os
impactos ambientais provenientes desse hábito, a
concessionária conta com
o programa De Olho no
Óleo, promovido pela área
de Responsabilidade Social.
A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a
população de forma geral,
sobre a importância da
destinação correta do óleo
de cozinha e os prejuízos
causados quando não há
a coleta adequada. O programa oferece a orientação
sobre os métodos de destinação, por meio de oficinas

de sustentabilidade, folhetos explicativos, dinâmicas
adaptadas a vários perfis
e faixas etárias de público,
que apresentam formas de
reaproveitamento do óleo
e manuseio seguro para a
doação a ONGs e Cooperativas.
PANORAMA NACIONAL DO ÓLEO
Segundo a Associação
Brasileira para Sensibilização, Coleta e Reciclagem de
Resíduos de Óleo Comestível (Ecóleo), estima-se
que o brasileiro consome a
média de 20 litros de óleo
vegetal ao ano. Deste montante, apenas 1% de todo
o total produzido, é coletado de forma adequada,
enquanto o restante acaba
sendo descartado irregularmente e, consequentemente seguindo para a
rede coletora de esgoto.

Pedreira vai receber R$ 500 mil do Fundocamp
para aplicação em ações contra a pandemia do
Coronavírus
De Pedreira
O prefeito de Pedreira,
Hamilton Bernardes Junior, participou na terçafeira, 20 de julho, da reunião mensal do Conselho
de Desenvolvimento da
RMC (Região Metropolitana de Campinas), em
Indaiatuba, na qual os
prefeitos e representantes
do Governo do Estado no
órgão aprovaram a forma
de distribuição de recursos do Fundocamp (Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano) para custear
ações de enfrentamento à
pandemia de COVID-19
pelos 20 municípios.

Pedreira vai receber R$
500 mil. “Vamos utilizar
esses recursos da melhor
forma possível no combate
à pandemia de COVID-19.
A Administração Municipal segue fazendo todo o
possível para garantir as
condições de atendimento
da Saúde, conscientizando
principalmente as pessoas
a seguirem as normas de
prevenção e vacinar nossa
população o mais rapidamente possível”, ressaltou
na ocasião o prefeito Hamilton.
A divisão dos recursos
ficou assim: R$ 500 mil
para os municípios com
população de até 50 mil habitantes, R$ 800 mil para

municípios com população
entre 50 e 100 mil habitantes (incluindo Nova Odessa), R$ 1,05 milhão para os
municípios com 100 a 200
mil moradores e R$ 1,3 milhão para as cidades com
população acima de 200
mil habitantes – levando
em consideração a estimativa populacional feita pelo
IBGE em 2020.
“Agora, encaminhamos
o manual aprovado pelos
prefeitos para os municípios solicitarem o recurso, com a documentação
necessária. Feito isso,
elas abrem os processos
licitatórios de compra e
o recurso é liberado”, explicou o diretor-executivo

da Agemcamp, Benjamim
Bill de Souza.
Na presença do superintendente do DAEE
(Departamento de Águas
e Energia Elétrica), Francisco Loducca, os chefes
do Executivo da RMC
também discutiram a situação hídrica na região.
Já a retomada econômica
pós-Covid foi tema debatido entre os prefeitos e o
diretor-administrativo do
SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros
e Pequenas Empresas),
Guilherme Campos, e o
presidente eleito do CIESP
(Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo), Rafael Cervone.
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Mogi Mirim é a cidade que mais vacinou contra
a Covid na região
De Mogi Mirim
A cidade de Mogi Mirim
tem mostrado eficiência
no combate à pandemia
de Covid-19. A Secretaria
de Saúde tem agido rápido
e com estratégias certeiras
para a vacinação de toda a
população, no menor tempo possível.
O resultado disso é uma
quantidade alta de doses
aplicadas no Município,
superando as expectativas
em relação às demais cidades da região. De acordo com o último levantamento do Vacivida, a Mogi
Mirim aplicou até ontem
(20), 72.045 doses de imunizante contra a Covid-19.
Esse número representa 57,22% de toda a po-

pulação! No comparativo
com as demais cidades
da região, Mogi Mirim é
a que mais vacinou, ocupando o primeiro lugar do
ranking regional de imunização: Itapira (55,93%),
Holambra (54,32%), Espírito Santo do Pinhal
(52,43%), Mogi Guaçu
(48,43%), Santo Antônio
de Posse (47,60%), Conchal (45,83%), Artur Nogueira (45,56%), Estiva
Gerbi (44,09%) e Engenheiro Coelho (41,36%)
aparecem na sequência.
Se levarmos em consideração apenas a população maior de 18 anos, os
números de Mogi Mirim
no combate à Covid-19
são ainda mais significativos. Do total populacio-

nal (acima de 18 anos) de
73.786 pessoas, 53.585 já
receberam pelo menos a
primeira dose da vacina, o
que representa 72,62% do
público-alvo.
Dentre aqueles com 18
anos ou mais que já receberam a 2ª dose da vacina
ou a dose única, Mogi Mirim já imunizou completamente 25% do público-alvo.
Todos esses dados revelam que Mogi Mirim
está avançando rapidamente para proteger sua
população da Covid-19. A
expectativa da Secretaria
de Saúde é cumprir o calendário de imunização à
risca e, no máximo até a
primeira quinzena de setembro, concluir a imuni-

zação do público-alvo (a
partir de 18 anos), com a
primeira dose do imunizante.
Percentual da população imunizada
Mogi Mirim: 57,22%
Itapira: 55,93%
Holambra: 54,32%
Espírito Santo do Pinhal: 52,43%
Mogi Guaçu: 48,43%
Santo Antônio de Posse: 47,60%
Conchal: 45,83%
Artur
Nogueira:
45,56%
Estiva Gerbi: 44,09%
Engenheiro
Coelho:
41,36%
Fonte: Vacivida (20/07
- 09h03)

Homenagem a Athos e Pit Stop Solidário movimentaram
a Praça São José
De Mogi Mirim
Uma bela homenagem
ao pastor alemão GCM
Athos marcou a manhã
de sábado (17), na Praça
São José. Depois de oito
anos de serviços prestados junto ao GOC (Grupo
de Operações com Cães),
o cão foi aposentado de
suas funções no combate
às drogas.
O evento que contou
com as presenças do Secretário de Segurança,

Luiz Carlos Pinto, da
Presidente da Câmara,
Sônia Módena, do Deputado Estadual Del.
Bruno Lima, de parte da
corporação da Guarda Civil Municipal, bem como
autoridades de outros
municípios, teve uma
última apresentação de
busca do Athos, conduzida por seu treinador, o
GCM Hamilton.
Tido como um herói
da GCM, Athos recebeu
certificado e medalha de

Honra ao Mérito, em reconhecimento aos importantes serviços prestados
nestes oito anos para a
sociedade mogimiriana.
Simultaneamente,
ocorreram o Pit Stop
Solidário e a feira de
doação de cães e gatos.
Eventos organizados por
Sonia Módena, com a
participação do Deputado Estadual Delegado
Bruno Lima, protetores Independentes e Os
Guardiões Brasil, com

total apoio da Prefeitura.
Cerca de 600 kg de
ração foram arrecadados, dos quais 50 kg são
alimento para gatos, e
revertidos para a ONG
VIDA e para protetores independentes, que
cuidam de animais sem
ajuda de custeio.
Ao todo, 8 animais
foram adotados – entre
filhotes e adultos – o que
foi considerado pelos
organizadores um resultado bastante positivo.

Julho Amarelo: Saúde oferece testes rápidos contra
hepatites virais
De Mogi Mirim

mes para diagnósticos
das hepatites tipo B e
Em alusão ao Julho C. A ação preventiva
Amarelo – mês de com- ocorrerá em todas as
bate às hepatites virais Unidades Básicas de
– a Secretaria de Saúde Saúde (UBS), das 13h
realizará na próxima às 16h.
quinta-feira (22) exaEm decorrência da

pandemia da Covid-19,
os interessados devem
fazer o agendamento,
que já está liberado,
diretamente na UBS de
referência do munícipe.
A intensificação dos
exames faz parte da

GCMs Realizam reunião de
trabalho em Mogi Mirim

Representantes das
Guardas Civis Municipais
de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Itapira e
Santo Antonio de Posse estiveram na Sede da Secretaria de Segurança Pública
de Mogi Mirim, na última
quarta feira (14) para uma
reunião de trabalho, onde
trataram de questões de
interesse dos municípios
a respeito da Corporação
e da área de Segurança
Pública.
Dentre os assuntos em
pauta, estavam:
- O sistema de monitoramento por câmeras de

segurança das cidades
- A muralha digital entre os limites dos municípios para a redução de
furto e roubo de veículos
na região
- Ampliação dos sistemas de rádio comunicação
- A criação de um sistema informatizado dos
atendimentos da GCM
- A formalização de um
consórcio entre os municípios
- Os cursos obrigatórios
de formação e requalificação profissional pela Polícia Federal para a manutenção do porte de armas

dos GCMs, que serão feitos
de forma gratuita por colaboração entre GCMs credenciados junto a Polícia
Federal de qualquer uma
das instituições parceiras
através do consórcio.
Participaram desta reunião os Comandantes e
Secretários das respectivas
cidades, que já marcaram
um próximo encontro em
Mogi Guaçu, para o dia 25
de Agosto. Neste próximo
encontro as Guardas Civis
Municipais de Engenheiro
Coelho e Holambra também serão convidadas a
participar.

campanha de combate
às hepatites virais. O
objetivo é conscientizar
à população sobre os
riscos da doença e quais
as formas de prevenção,
além de estimular as
pessoas a se vacinarem

contra as hepatites e
buscarem o diagnóstico
precoce.
A hepatite é uma grave inflamação do fígado,
causada por vírus, determinados remédios,
álcool, drogas e doenças

autoimunes, metabólicas e genéticas.
Em 2020 foram diagnosticados 32 casos de
hepatite viral no Município, sendo 7 notificações de Hepatite B e 25
casos de Hepatite C.

Prefeitura trata sobre
Lei de incentivo à
industrialização

De Mogi Mirim
A Prefeitura de Mogi
Mirim iniciou as tratativas com empresários da
região e entidades que
representam o setor econômico para elaboração
de um projeto de lei de incentivo à industrialização.
A ideia é viabilizar a
implementação de Par-

ques Industriais na cidade, dando incentivos
a construtoras e incorporadoras que desejam
investir em Mogi Mirim.
Em evento realizado
na manhã de terça-feira (20), o secretário de
Governo, Massao Hito,
buscou ouvir as sugestões
dos empresários e entidades de classe para que o

projeto de lei municipal
atenda às necessidades
dos investidores e promova o desenvolvimento
econômico e tecnológico
da cidade.
Em breve, o projeto de
lei que prevê incentivos
fiscais por 10 anos, deverá
ser encaminhado à Câmara Municipal para análise
e votação.
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Bayer celebra 60 anos em Paulínia e contribui
com inovações sustentáveis
muito felizes com essa
celebração“, afirma Siegfrid Baumann, gerente do
Site Paulínia.
Para chegar aonde se
encontra hoje, a história
da unidade começou no
início da década de 60,
já com demandas para
melhorar o sistema produtivo de cana-de-açúcar,
matéria-prima para produção de álcool utilizado nos processos fabris.
De Paulínia
ria ser mais apropriada: A empresa belga Rhodia
tem um clima privilegia- tomou a decisão de inA Bayer, organização do que permite estudos vestir em profissionais
global com competên- com as principais cultu- e num espaço destinado
cias centrais nas áreas ras agrícolas, como soja, à pesquisa. Nascia, enda saúde e nutrição, está milho, cana-de-açúcar, tão, em 1961, a Estação
comemorando 60 anos algodão, citros e trigo, Agrícola Experimental,
de atuação em Paulínia durante todo o ano. An- primeira instituição de
(SP), no mesmo ano em ualmente,
recebemos pesquisa dessa modalique a empresa celebra 125 mais de 150 moléculas da dade no país.
anos de atuação no Brasil. nossa matriz alemã para
Outras culturas, proCriado com o propósi- o desenvolvimento de no- dutos e demandas surgito de conduzir estudos vos defensivos agrícolas. ram ao longo dos anos,
para proteção de culti- Essas moléculas podem juntamente com transvos agrícolas a partir de gerar novos produtos formações políticas e a
inovações sustentáveis, para o Brasil ou mesmo expansão das fronteiras
o Centro de Pesquisa e para outros países ao re- agrícolas no Brasil. Em
Inovação da Bayer foi es- dor do mundo, após uma 2002, vivendo um motrategicamente instalado série de rigorosos proced- mento de muitas movina cidade, em uma área imentos e regulamenta- mentações, fusões e comde aproximadamente 90 ções locais. É neste centro pras entre as empresas do
hectares, equivalente a onde se tem início todo o segmento, a Bayer, que
126 campos de futebol.
processo das inovações também participava des“A região não pode- da Bayer. Por isso ficamos sas mudanças e sempre

teve grande foco no crescimento e na produção de
alimentos, adquiriu o local, quando se instituiu
a Estação Experimental
Agrícola Bayer.
Inovação sustentável
A missão da companhia na região é impulsionar inovações do campo
em direção a soluções
personalizadas para cultivos e ambientes mais
saudáveis, beneficiando
clientes, consumidores e
a sociedade em geral. Atualmente, realizamos entre 350 e 500 ensaios de
desenvolvimento de produtos e soluções com foco
em fungicidas, herbicidas,
inseticidas, nematicidas,
produtos biológicos e produtos para tratamento de
sementes, no campo e em
casas de vegetação.
O site de pesquisa é
dividido em cinco áreas:
Field Solutions com atividades voltadas para
Pesquisa e Desenvolvimento em Proteção de
Cultivos; Segurança de
Produto, área responsável
pelos trabalhos que irão
suportar o registro dos
produtos no Brasil; Bay-

er SeedGrowth™ Center, que atua focado em
estudos voltados para
tratamento de sementes;
Centro de Tecnologia de
Aplicação e Saúde Ambiental. Os times atuam no
gerenciamento do ciclo de
vida do portfolio de produtos da Bayer Crop Science, buscando inovações
para prolongar, de forma
sustentável, o uso de tec-

visando a colaboração
a partir de ações como
projetos
incentivados,
iniciativas relacionadas à
sustentabilidade, iniciativas digitais, otimização
do consumo de água e
energia elétrica de fontes
renováveis, além da modernização dos processos
para tratamento de esgoto e resíduos químicos,
ampliação de área de res-

nologias para o controle
dos principais problemas
que afetam as lavouras
brasileiras. Atualmente,
cerca de 140 colaboradores atuam na planta.
“Nosso plano considera o desenvolvimento
constante de parcerias
com instituições locais

erva legal, preservação
da fauna e flora locais,
otimização dos processos
de campo, crédito de carbono e muito mais. Temos muito para celebrar
e estamos prontos para o
futuro!”, conclui Siegfrid
Baumann, gerente do Site
Paulínia.

Jaguariúna entra em estado de atenção devido ao tempo seco
De Jaguariúna
A Defesa Civil de Jaguariúna alerta a população de que a cidade entrou
em estado de atenção por
conta do tempo seco. Por
volta das 15h desta segunda-feira, dia 19, a umidade
relativa do ar registrada
foi de 20,3%.
De acordo com a diretora da Defesa Civil, Fer-

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição
de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA I DESTE EDITAL. Data da Realização 09/08/2021
às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur
Nogueira, 22 de Julho de 2021.

nanda Tesche, o estado
de atenção ocorre quando
a umidade relativa do ar
está reduzida, com índice entre 20% e 30%. “Estamos beirando entrar
em estado de alerta que
é quando a umidade relativa do ar fica abaixo de
20%. Por isso, a população deve redobrar os cuidados”, explicou a diretora.

Durante os dias em que
o tempo estiver seco na cidade os moradores devem
seguir as seguintes orientações:
Manter-se sempre hidratado, aumentando o
consumo de água. Atenção às crianças e idosos,
para evitar a desidratação,
que pode levar à confusão
mental;
Evitar exercícios físi-

cos ao ar livre entre 11 horas da manhã e 16 horas
da tarde. Procurar locais
sombreados, protegidos
do sol e arborizados;
Umidificar o Ambiente
interno com uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com
água;
Não realizar queimadas e nem fogueiras (crime ambiental).

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 018/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é Aquisição de 1.650 toneladas de pedra sedimentar fragmentada (lajão
britado, dolomítico fragmentado entre outras terminologias comuns de denominação). Em atendimento ao plano de trabalho do CONVÊNIO SAA-PRC-2020/11474, o material será utilizado nas estradas
rurais ATN 346 E ATN 381- MEN 38/2021., tendo como detentora da Ata a empresa: AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNPJ Nº 44.678.282/0001-56, perfazendo o VALOR TOTAL de
R$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 16 de julho de 2021. JAQUELINE
CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 018/2021

LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ESPÉCIE ESCADA TIPO GIRATÓRIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS QUE FAZ
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL- Data da Realização 06/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE
CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através
do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 22 de Julho de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 018/2021, cujo objeto é Aquisição de 1.650 toneladas de pedra sedimentar fragmentada (lajão
britado, dolomítico fragmentado entre outras terminologias comuns de denominação). Em atendimento ao plano de trabalho do CONVÊNIO SAA-PRC-2020/11474, o material será utilizado nas estradas
rurais ATN 346 E ATN 381- MEN 38/2021., tendo como detentora da Ata a empresa: AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNPJ Nº 44.678.282/0001-56, perfazendo o VALOR TOTAL
de R$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais). Artur Nogueira, 16 de julho de 2021. ODAIR
BOER, Secretário Municipal de Agricultura - Autoridade Competente – Decreto nº 009/2021

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ARTUR
NOGUEIRA
"ESTA PUBLICAÇÃO
CUSTOU AOS COFRES
PÚBLICOS
O VALOR DE R$ 63,12”
(Berço da Amizade)
“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”
Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000
CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

PREGÃO ELETRONICO 039/2021 – RETIFICAÇÃO
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico a
retificação do edital acima citado que tem como objeto a objeto a
prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de vias
públicas, bem como Jardins, Praças, Corredores Centrais e Áreas
Verdes, conforme Termo de Referência (Anexo I), no Termo de
Referencia, quanto a tabela de valor estimada, leia-se:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2021- SRP
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES DE SEMOLINA E INTEGRAL
PADRÃO “HOT-DOG”), CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.- Data da Realização 05/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.
com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da
Transparência). Artur Nogueira, 22 de Julho de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

site: www.arturnogueira.sp.gov.br
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
(VALORES ESTIMADOS)
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO
UNIDAD QUANTIDA
OBJETO
E
DE
UNITARIO
TOTAL
Equipe de Serviços
R$
Diversos (Roçada Áreas
m²
2.807.504,0 R$ 0,96333
2.704.562,19
Ajardinadas)
0
Poda / Extração de
R$
R$
Árvores (Manutenção
Eq/mês
12,00
129.096,05
1.549.152,60
Arborização)
R$
PREÇO 12 MESES
4.253.714,79

As demais condições do edital se mantem inalteradas. Artur Nogueira,
21 de julho de 2021. JOAQUIM CHAVES PINHEIRO, Secretário
Municipal de Planejamento, Obras e Serviços - Autoridade
Competente – Decreto nº 09/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 94,68”
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Cultura de Mogi Guaçu recebe troféu Juntos pela Cultura, do
Governo do Estado
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal
de Cultura de Mogi Guaçu
recebeu na última terçafeira, 13 de julho, o troféu
Juntos pela Cultura, oferecido pelo Governo do Estado e entregue diretamente
pelas mãos do governador
João Dória durante cerimônia realizada no Palácio
dos Bandeirantes.
O evento teve por objetivo enaltecer as cidades
paulistas que foram contempladas para participarem de pelo menos um
dos projetos do Programa

Juntos Pela Cultura – no
caso de Mogi Guaçu, o
projeto “Mais Gestão SP:
Capacitação em Economia
Criativa para Municípios”.
De acordo com o secretário da pasta, André
Sastri, o programa auxilia
as cidades no fomento
e difusão cultural, unindo Estado, Prefeituras e
segmentos artísticos para
desenvolver a arte e a economia criativa em todas as
regiões de São Paulo.
“O curso consiste num
conjunto de atividades
formativas que visam auxiliar no desenvolvimen-

to de políticas públicas
para a economia criativa,
com foco na organização
e articulação de uma rede
estadual de gestores públicos do setor cultural”,
conta. “De um total de 853
projetos selecionados, 524
foram apresentados por
161 prefeituras e 329 por
produtores culturais. Ao
todo, serão beneficiados
9,9 mil artistas este ano”.
Em 2021, o programa realizou 12 chamadas
públicas, sendo sete para
munícipios, quatro para
artistas e uma para organizações – todos eles vol-

tados à realização de ações
culturais com transmissão
gratuita para o público
por meio da plataforma
#culturaemcasa. O valor
destinado ao Juntos pela
Cultura, em todo o Estado, é de R$ 10,6 milhões,
45% a mais em relação
ao investimento do ano
passado.
“Ficamos muito felizes por termos sido contemplados. Essa ação do
Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa,
é muito importante no
sentido de valorização e

investimento na cultura”, destacou o secretário.
“Merece menção também,
e nosso reconhecimento, a
organização social guaçua-

na Voo de Liberdade, que
também foi contemplada
pelo programa dentro do
âmbito do projeto Mais
Orgulho”.

Mais de 8 mil cestas básicas foram doadas para famílias
carentes do município

De Mogi Guaçu
Mogi Guaçu superou
nos últimos dias a marca
de 8 mil cestas básicas
distribuídas a famílias
em situação vulnerável
monitoradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social desde o

início do ano. 8.210 kits
com itens não-perecíveis como arroz, feijão,
óleo, farinha de trigo,
açúcar, macarrão, sal e
fubá beneficiaram nesse período cerca de 630
famílias e aproximadamente 5 mil pessoas entre adultos, adolescentes

e crianças da cidade.
O munícipio foi contemplado essa semana com a doação de 1,5
mil cestas básicas pelo
Governo do Estado por
meio de parceria do
Fundo Social de Solidariedade – parte delas
entregue já na segundafeira, dia 19 de julho.
“Em tempos de dificuldade e escassez financeira, o apoio de
iniciativas emergenciais
é fundamental para garantirmos
condições
básicas às pessoas que
mais precisam”, comenta a presidente do Fundo
Social de Mogi Guaçu,
Ana de Elisabete Filomeno. “A pandemia nos

trouxe novas situações
e desafios. Crise para
dentro da casa de muitas
pessoas. E nessas horas
a solidariedade e a assistência fazem toda a diferença”.
Têm direito aos kits
os cidadãos inscritos do
Cadastro Único, com
avaliação de técnicos do
Centro de Referência
da Assistência Social, o
CRAS. “Os beneficiados
que estiverem corretamente cadastrados poderão retirar suas cestas no lugar designado
pelos CRAS”, explica a
secretária municipal de
Assistência Social, Leila
Maria Ramos.
A secretária ressalta,

todavia, que as cestas
são distribuídas conforme a necessidade de
cada família, que são
indicadas por meio de
relatórios apontados pelos técnicos do CRAS de
cada região do município. “Feito isso, os técnicos informam o Fundo
Social de Solidariedade
de Mogi Guaçu para que
a entidade faça a entrega”, explica.
Cadastro
Famílias em situação
de vulnerabilidade social que não recebem as
cestas básicas, devem
entrar em contato com o
CRAS regional mais próximo do bairro em que

moram, para que seja
realizado um cadastro
de avaliação com os técnicos.
Endereços
CRAS Zona Norte
Praça Augusto Rodrigues Mello, s/n, Jardim
Ypê I
Telefone:
(19)
3841.8460
CRAS Zona Leste
Rua Arlindo de Oliveira, 100, Jardim Zaniboni I
Telefone:
(19)
3831.7641
CRAS Zona Sul
Rua Poços de Caldas,
16, Jardim Brasília
Telefone:
(19)
3818.4643

Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca
de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
───────────────────────────────────────────────────────────────
ELOSMAN AUGUSTO DE SOUSA e RENATA APARECIDA DA SILVA, sendo ELOSMAN AUGUSTO DE
SOUSA, solteiro, nascido no dia dois de dezembro de um mil e novecentos e oitenta e oito (02/12/1988), de
nacionalidade brasileira, trabalhador rural, natural de Diamante - PB, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA e de MARINÊS SALES QUIRINO; e RENATA APARECIDA
DA SILVA, solteira, nascida no dia dezesseis de fevereiro de um mil e novecentos e noventa (16/02/1990), de
nacionalidade brasileira, auxiliar geral, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de APARECIDO GONÇALVES DA SILVA e de MARIA APARECIDA BLECHER.
───────────────────────────────────────────────────────────────
MARCELO HUMBERTO USCELLO e VANESSA CASSIANA BENEDITO, sendo MARCELO HUMBERTO
USCELLO, solteiro, nascido no dia vinte e sete de dezembro de um mil e novecentos e setenta e nove
(27/12/1979), de nacionalidade brasileira, Eletro Mecânico, natural de Leme - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ANTONIO HUMBERTO USCELLO e de NEIDE DOS SANTOS USCELLO; e VANESSA
CASSIANA BENEDITO, solteira, nascida no dia vinte e oito de fevereiro de um mil e novecentos e oitenta
e três (28/02/1983), de nacionalidade brasileira, Fiscal de Caixa, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de EDINA IZETE BENEDITO.
───────────────────────────────────────────────────────────────
ELIZEU DOS SANTOS e DÉBORA SILVA DE SOUZA, sendo ELIZEU DOS SANTOS, viúvo, nascido no
dia vinte de dezembro de um mil e novecentos e sessenta e sete (20/12/1967), de nacionalidade brasileira,
construtor, natural de Matelândia - PR, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de OLINDA MARIA DOS
SANTOS; e DÉBORA SILVA DE SOUZA, divorciada, nascida no dia quatro de dezembro de um mil e novecentos e noventa e um (04/12/1991), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Morungaba - SP, residente
em Conchal, Estado de São Paulo, filha de CARLIN SIMÕES DE SOUZA e de MARIA DE JESUS RIBEIRO
DA SILVA SOUZA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
AIRTON RODRIGUES RUFINO e ÉRICA DE OLIVEIRA, sendo AIRTON RODRIGUES RUFINO, solteiro,
nascido no dia dezessete de julho de um mil e novecentos e sessenta e quatro (17/07/1964), de nacionalidade
brasileira, professor, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOAQUIM
RODRIGUES RUFINO e de FLORIPES MOREIRA RAMOS; e ÉRICA DE OLIVEIRA, solteira, nascida no
dia dois de julho de um mil e novecentos e oitenta (02/07/1980), de nacionalidade brasileira, operadora de máquinas, natural de Cambará - PR, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ DOS SANTOS
OLIVEIRA e de ZILDA MARCOLINO OLIVEIRA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
DANILO DONIZETI DE GODOI e MARIA APARECIDA DA CUNHA SILVA, sendo DANILO DONIZETI DE GODOI,
solteiro, nascido no dia vinte e três de fevereiro de um mil e novecentos e oitenta e seis (23/02/1986), de
nacionalidade brasileira, desempregado, natural de Limeira - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de DONIZETI APARECIDO DE GODOI e de IONE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CASTELLO; e MARIA
APARECIDA DA CUNHA SILVA, divorciada, nascida no dia três de novembro de um mil e novecentos e oitenta e nove (03/11/1989), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filha de VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA e de ALDENICE FRANCISCO DA CUNHA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
DÉRCIO GONÇALVES e APARECIDA DONIZETTE, sendo DÉRCIO GONÇALVES, divorciado, nascido no dia
trinta de novembro de um mil e novecentos e cinquenta e sete (30/11/1957), de nacionalidade brasileira,
Aposentado, natural de Santa Amélia - PR, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JOÃO GONÇALVES e de ESPEDITA RIBEIRO GONÇALVES; e APARECIDA DONIZETTE, divorciada, nascida no dia vinte
e um de janeiro de um mil e novecentos e sessenta (21/01/1960), de nacionalidade brasileira, do lar, natural
de Congonhinhas - PR, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ORLANDO ANTUNES e de
AUGUSTA APARECIDA
ANTUNES.
───────────────────────────────────────────────────────────────
LEANDRO AVELINO DE PAULA e DANIELE DE OLIVEIRA, sendo LEANDRO AVELINO DE PAULA, solteiro,
nascido no dia vinte e nove de janeiro de um mil e novecentos e oitenta e sete (29/01/1987), de nacionalidade
brasileira, Comerciante, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de PEDRO
BENEDITO DE PAULA e de MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA; e DANIELE DE OLIVEIRA, solteira, nascida
no dia catorze de setembro de um mil e novecentos e noventa e cinco (14/09/1995), de nacionalidade
brasileira, Comerciante, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ADILSON
DE OLIVEIRA e de MARINALVA DA SILVA MARTINS DE OLIVEIRA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
JOSÉ LUIZ GUIRARDINI e EDNA APARECIDA DA SILVA, sendo JOSÉ LUIZ GUIRARDINI, divorciado, nascido
no dia dezenove de dezembro de um mil e novecentos e cinquenta e quatro (19/12/1954), de nacionalidade
brasileira, Marceneiro, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de NELSON
GUIRARDINI e de CECILIA MARIA TAROSSI GUIRARDINI; e EDNA APARECIDA DA SILVA, viúva, nascida
no dia trinta de julho de um mil e novecentos e cinquenta e nove (30/07/1959), de nacionalidade brasileira, Auxiliar Geral, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ROBERTO
FRANCO DA SILVA e de ERMELINDA FERNANDES DA SILVA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
ROBERTO FORNAZO JUNIOR e ROBERTA RAFAELA FERREIRA MOREIRA, sendo ROBERTO FORNAZO
JUNIOR, solteiro, nascido no dia cinco de setembro de um mil e novecentos e setenta e nove (05/09/1979),
de nacionalidade brasileira, Agricultor, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de ROBERTO FORNAZO e de BENEDITA BARBOSA FORNAZO; e ROBERTA RAFAELA FERREIRA
MOREIRA, divorciada, nascida no dia seis de abril de

um mil e novecentos e oitenta e cinco (06/04/1985), de nacionalidade brasileira, Do lar, natural de Araras
- SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de JOSÉ APARECIDO MOREIRA e de MARIA ODETE
FERREIRA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
ADILSON RAMOS FILHO e ABKELLI CAROLINE BAPTISTA CAMPOS, sendo ADILSON RAMOS FILHO,
solteiro, nascido no dia vinte e nove de abril de um mil e novecentos e noventa e quatro (29/04/1994), de nacionalidade brasileira, Analista de Operações, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de ADILSON RAMOS e de ROSELI BENTO RAMOS; e ABKELLI CAROLINE BAPTISTA CAMPOS,
solteira, nascida no dia dezenove de novembro de um mil e novecentos e noventa e oito (19/11/1998), de
nacionalidade brasileira, Analista de Operações, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filha de RODRIGO FERNANDO DA SILVA CAMPOS e de EBE BAPTISTA DA SILVA CAMPOS.
──────────────────────────────────────────────────────────────
VINÍCIUS AUGUSTO PEREIRA e BRENDA EDUARDA VANDEPLACE DOS REIS, sendo VINÍCIUS AUGUSTO
PEREIRA, solteiro, nascido no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dois (29/11/2002), de nacionalidade
brasileira, auxiliar geral, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de GERALDO DE ASSIS PEREIRA e de ROSELY APARECIDA PEREIRA DE JESUS; e BRENDA EDUARDA VANDEPLACE DOS REIS, solteira, nascida no dia onze de janeiro de dois mil e três (11/01/2003), denacionalidade
brasileira, do lar, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de EDVALDO ALEX
DOS REIS e de SHIRLEY VANDEPLACE DOS REIS.
──────────────────────────────────────────────────────────────
CLÉCIO DOUGLAS THEODORO e MARIA DO SOCORRO GONÇALO DA SILVA, sendo CLÉCIO DOUGLAS
THEODORO, solteiro, nascido no dia doze de outubro de um mil e novecentos e oitenta e um (12/10/1981), de
nacionalidade brasileira, Motorista, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filho de MARIA APARECIDA THEODORO; e MARIA DO SOCORRO GONÇALO DA SILVA, solteira, nascida
no dia vinte e oito de fevereiro de um mil e novecentos e oitenta e cinco (28/02/1985), de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Diamante - PB, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de RAIMUNDO
GONÇALO QUIRINO e de MARIA DE LOURDES SALES QUIRINO.
───────────────────────────────────────────────────────────────
MARCOS JESUEL SATELITE e PATRÍCIA SILVA DE GETULIO, sendo MARCOS JESUEL SATELITE, solteiro,
nascido no dia vinte e três de outubro de um mil e novecentos e oitenta e seis (23/10/1986), de nacionalidade
brasileira, alimentador de linha de produção, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de JOSÉ SATELITE e de ANA MARIA CITELLI; e PATRÍCIA SILVA DE GETULIO, solteira, nascida
no dia vinte e dois de novembro de um mil e novecentos e oitenta e sete (22/11/1987), de nacionalidade brasileira, embaladeira, natural de Aguaí - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de OSVALDO
ALVES DE GETULIO e de FERNANDA CRISTINA DOS REIS SILVA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
VINICIUS CITELLI RIBEIRO e THAIS HOJO, sendo VINICIUS CITELLI RIBEIRO, solteiro, nascido no dia primeiro de junho de um mil e novecentos e oitenta e sete (01/06/1987), de nacionalidade
brasileira, Médico, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de PAULO
SERGIO RIBEIRO e de ROSANGELA MARIA CITELLI RIBEIRO; e THAIS HOJO, solteira, nascida no dia vinte
e seis de setembro de um mil e novecentos e noventa (26/09/1990), de nacionalidade brasileira, Enfermeira,
natural de São Paulo - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filha de HARUMI HOJO.
───────────────────────────────────────────────────────────────
NIVALDO DE JESUS JUNIOR e CRISTIANE DE ARAUJO PINTO, sendo NIVALDO DE JESUS JUNIOR, solteiro, nascido no dia catorze de outubro de um mil e novecentos e oitenta e sete (14/10/1987), de nacionalidade
brasileira, Auxiliar de Produção, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de
NIVALDO DE JESUS e de SANDRA LUCIA FONSECA DE JESUS; e CRISTIANE DE ARAUJO PINTO, solteira, nascida no dia vinte e seis de fevereiro de um mil e novecentos e noventa (26/02/1990), de nacionalidade
brasileira, Auxiliar de limpeza, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de
PEDRO DA SILVA PINTO e de ROSANGELA DE ARAUJO PINTO.
───────────────────────────────────────────────────────────────
FELIPE APARECIDO BARBOSA e CAROLAINE VITÓRIA ROSA DE SOUZA, sendo FELIPE APARECIDO BARBOSA, solteiro, nascido no dia dezenove de agosto de um mil e novecentos e noventa e nove
(19/08/1999), de nacionalidade brasileira, trabalhador rural, natural de Araras - SP, residente em Itirapina,
Estado de São Paulo, filho de ENIVALDO APARECIDO BARBOSA e de LUCIMARA DE SOUZA; e CAROLAINE VITÓRIA ROSA DE SOUZA, solteira, nascida no dia seis de novembro de dois mil e três (06/11/2003),
de nacionalidade brasileira, estudante, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo,
filha de DELVITO DE SOUZA e de LETICIA MUNIQUE PIRES ROSA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
MATEUS VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA e BRUNA LORRAINE OLIVEIRA SOUZA, sendo MATEUS
VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, solteiro, nascido no dia catorze de maio de dois mil e dois (14/05/2002),
de nacionalidade brasileira, ajudante de pintor, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São
Paulo, filho de MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA; e BRUNA LORRAINE OLIVEIRA SOUZA, solteira, nascida
no dia quinze de dezembro de um mil e novecentos e noventa e nove (15/12/1999), de nacionalidade
brasileira, do lar, natural de Campinas - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ELIONE
OLIVEIRA SOUZA e de ELIANA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
DANIEL APARECIDO FERREIRA DE MELO e JAQUELINE IRIANE EGYDIO, sendo DANIEL APARECIDO
FERREIRA DE MELO, solteiro, nascido no dia vinte e sete de dezembro de um mil e novecentos e noventa e
seis (27/12/1996), de nacionalidade brasileira, advogado, natural de Conchal - SP, residente em Conchal,
Estado de São Paulo, filho de ONIVALDO FERREIRA DE MELO e de SONIA APARECIDA DOS SANTOS; e
JAQUELINE IRIANE EGYDIO, solteira, nascida no dia vinte e oito de maio de um mil e novecentos e noventa
e oito (28/05/1998), de nacionalidade brasileira, auxiliar de farmácia, natural de Mogi Guaçu - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de IRACEMA APARECIDA EGYDIO NOGUEIRA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
MARCELO DA CRUZ ROCHA e JAINE D’ARC RIBEIRO DE SOUZA, sendo MARCELO DA CRUZ ROCHA,
solteiro, nascido no dia seis de fevereiro de um mil e novecentos e oitenta e oito (06/02/1988), de nacionalidade brasileira, Auxiliar Geral, natural de Campinas - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de
GERALDO PEREIRA DA ROCHA e de AILZA GONÇALVES DA CRUZ; e JAINE D’ARC RIBEIRO DE SOUZA,
solteira, nascida no dia doze de novembro de um mil e novecentos e noventa e sete (12/11/1997), de nacionalidade brasileira, Vendedora, natural de Mogi Guaçu - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha
de MARCOS APARECIDO GASPARI DE SOUSA e de IELDA RIBEIRO DA SILVA SOUSA.
───────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 22 de julho de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale
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Feira de Artesanato acontece no Espaço 250 anos, a
partir deste sábado
De Mogi Mirim
A Feira do Artesanato de Mogi Mirim, que
acontece todos os sábados, no período da manhã, a partir de agora terá
novo endereço: a Praça
de Eventos “Espaço 250
anos - Valter Abrucez”,
em frente ao Centro Cultural.

A mudança de ambiente acomodará melhor
as pessoas que passam
pela feira, além de oferecer a oportunidade de
acompanhar a agenda
da Cultura local, pois o
visitante que passar pela
Feira também pode conhecer a exposição “MM
in the Rock”, em cartaz no Centro Cultural,

além de visitar o Museu
Histórico e Pedagógico
“Presidente João Teodoro Xavier”, ambas as
visitas com entrada gratuita.
A Secretaria de Cultura e Turismo também
está fazendo um chamamento para os artesãos
de Mogi Mirim, já cadastrados, para participar

da feira. Os interessados
devem procurar o Centro Cultural de segunda
a sexta, das 8h às 16h30,
para mais informações.
A Feira de Artesanato
de Mogi Mirim acontece
a partir das 9h e todas
as recomendações do
Plano SP de combate à
Covid-19 serão seguidas,
rigorosamente.

Gabriela Garzzo vence 1º
Prefeitura de Artur Nogueira
Festival “Monólogos em Cena” inicia revitalização da Réplica
em Jaguariúna
da Estação
De Jaguariúna
Organizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por
meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura o 1º festival “Monólogo
em Cena” contou com a
participação de artistas de
Jaguariúna e de cidades
da região. Gabriella Garzo,
“A inventora de histórias”
foi escolhida pelo público
através de enquete feita
pela internet.
A campeã é moradora
de São João da Boa Vista
- SP e vai receber o prêmio
de R$ 1 mil.
O resultado completo
do festival pode ser conferido no link
Restaurante Tropilha Grill, servimos Self-Service por quilo e por pessoa com
variedades de saladas, pratos quentes e carne da churrasqueira, reconhecido
por sua qualidade e pioneirismo todos os dias no almoço, e a noite pizzaria.

Abertos todos os dias das 11hrs as 14:45

(19) 3877-1410

www.facebook.com/restaurantetropilha/

De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, deu início à revitalização da Réplica da Estação
Ferroviária, um dos principais pontos turísticos da cidade e que representa parte da história do município
nogueirense. Revitalização
inclui a manutenção do
prédio, bem como a pintura dos bancos e melhora na
iluminação da praça onde
a réplica está localizada.
De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), a linha
ferroviária passa por novas
adaptações a fim de que a
história da cidade possa se
manter preservada. “Nossa gestão demonstra zelo e
cuidado com o patrimônio
da cidade, pois preservar a
história do nosso município é dar valor a tudo que
foi construído até aqui. A
praça é o nosso legado”,
destaca.
Dentre as reformas,
destacam-se um painel
com a imagem da Casa da
Memória, datada de 1906,
que será colocado ao lado
da réplica e que resgatará
os trens e os personagens
que fizeram parte da história de Artur Nogueira.
Além disso, o local recebe
nova iluminação, já que
as antigas luminárias estavam queimadas.

Foi providenciada ainda a pintura dos bancos
em volto da praça que cedia a Estação, bem como a
reconstrução de todo o jardim. Tais ações serão desempenhadas com o apoio
das doações de empresários e comerciantes.
O secretário de Cultura
e Turismo, Renato Carlini, comenta que toda a
mão de obra foi realizada
pela própria equipe, sem
contratação de mão de
obra externa e acrescenta que “muitas coisas que
se encontram na garagem
da Prefeitura estão sendo
reaproveitadas para aperfeiçoar o ambiente revitalizado”.
Ele ainda destaca que
emendas parlamentares
foram solicitadas para
darem continuidade à reconstrução da praça como

um todo, mas ressalta que
tudo que foi feito até o momento “foi porque a equipe teve força de vontade
para trabalhar e começar o
processo de revitalização”,
pontua. Carlini ainda frisa que a Casa da Memória
ainda não possui espaço,
mas isso será feito em breve para que turistas vejam
como era a Estação em
1906 e como ela está agora.
Inaugurada em 1907,
a linha transitava de Cosmópolis até o centro de
Campinas. Ao ser desativada e demolida entre as
décadas de 1960 e 1970, a
linha ferroviária precisou
ser reconstruída, desta
vez, com uma réplica fiel
à estação original. Agora,
a estação passa por novas
adaptações a fim de continuar mantendo a história
da cidade preservada.
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Editais
EDITAIS DE PROCLAMAS
________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________________________
FERNANDO JOSÉ MACHADO, divorciado, de nacionalidade brasileira, autonomo, natural de Santo Antônio de Posse - SP, residente à Rua Olivia Menuzo Nascimento, 384, Pedra Branca, Santo Antonio de Posse - SP, filho de JOSÉ MACHADO e de MARIA DE LOURDES LOPES; e IORRANNA
SILVA DE MATTOS divorciada, de nacionalidade brasileira, empresária, natural de Itaperuna - RJ,
residente à Rua Olivia Menuzo Nascimento, 384, Pedra Branca, Santo Antonio de Posse - SP, filha
de JOSÉ CRISTOVÃO DE MATTOS e de JOSILANE APARECIDA SILVA DE MATTOS.
_________________________________________________________________
LEANDRO JÚNIOR DE ANDRADE FERREIRA, solteiro, de nacionalidade brasileira, operador 1,
natural de Marechal Deodoro - AL, residente à Rua Fioravante Celetti, 147, Bela Vista II, Santo
Antonio de Posse - SP, filho de JOSÉ LEANDRO FERREIRA DA SILVA e de Ana Maria Constantino
de Andrade; e VALESKA CRISTINA DA CRUZ solteiro, de nacionalidade brasileira, do lar, natural
de Campinas - SP, residente à Rua Fioravante Celetti, 147, Bela Vista II, Santo Antônio de Posse
- SP, filha de APARECIDO DA CRUZ e de ELAINE CRISTINA MACEDO DE SOUZA.
_________________________________________________________________
REGINALDO FLORIANO, solteiro, de nacionalidade brasileira, Pedreiro, natural de Jaguariúna - SP,
residente Rua Fioravante Romio, 51, Residencial Cidade Jardim, Santo Antonio de Posse - SP, filho
de SEBASTIAO FRANCISCO FLORIANO e de MARVINA ARANTES FLORIANO; e ANA PAULA DA
SILVA PEREIRA solteira, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, natural de Jaguariúna
- SP, residente Rua Fioravante Romio, 51, Cidade Jardim, Santo Antonio de Posse - SP, filha de
BENEDITO PEREIRA DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA.
_________________________________________________________________
WILLIAN APARECIDO STORTI, solteiro, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, natural
de Moji Mirim - SP, residente Rua Orlando Prado Silva, 26, Jardim Brasilia, Santo Antonio de Posse
- SP, filho de CARLOS APARECIDO STORTI e de ROSANA ROCHA; e JULIANA APARECIDA
DORTAdivorciada, de nacionalidade brasileira, vendedora, natural de Santo Antônio de Posse - SP,
residente Rua Orlando Prado Silva, 26, Jardim Brasilia, Santo Antonio de Posse - SP, filha de ALCIDES EDUARDO DORTA e de ELISABETE POSSATI DORTA.
_________________________________________________________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 22 de julho de 2021.
A Oficial:
Erika Kazumi
KashiwagiAMBIENTAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
CEMMIL
– SANEAMENTO
Aguaí - Leme - Mogi Guaçu - Mogi Mirim
CNPJ: 05.012.725/0001-13

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019 CONVOCAÇÃO
DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, na Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que homologou
o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do edital, o qual foi
publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as necessidades dos serviços, o número
de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a
comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no
horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos documentos admissionais: CTPS Original / 01 foto 3x4 /
Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico
Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Imposto
de Renda / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para
a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual
foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)
1- PARA O CARGO DE: AUXILIAR DE COZINHA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
09º

17903075

11º
12º

43º

17903214

Lais De Lima Vieira

49.011.409-x

17904585

Anibal Silva De Oliveira

34.689.458-X

17900648

Rodrigo Falsetti

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL – SANEAMENTO AMBIENTAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Aguaí - Leme - Mogi Guaçu - Mogi Mirim

Escritório – Rua Belém do Pará, 282 –CNPJ:
Jd. Centenário
– Mogi Guaçu/SP.
05.012.725/0001-13
CEP. 13845-252 - e-mail: gestao@cemmil.com.br - Tel: 3841-8181/3569-5534

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

DO

CONSÓRCIO
DO

INTERMUNICIPAL

CONSÓRCIO

“CEMMIL”

INTERMUNICIPAL

SANEAMENTO

“CEMMIL”

27.727.195-2

Presidente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL
– SANEAMENTO AMBIENTAL
Aguaí - Leme - Mogi Guaçu - Mogi Mirim
CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório – Rua Belém do Pará, 282 – Jd. Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - E-mail: ̷ Ǥ Ǥ– Tel.: 3841-8181/3569-5534

SUPERINTENDENTE

RG.

Luciano Fernandes Da Silva

Mogi Mirim, 23 de Julho de 2021

CEP. 13845-252 - E-mail: ̷ Ǥ Ǥ– Tel.: 3841-8181/3569-5534

O

RG.

3- PARA O CARGO DE: FARMACEUTICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.

Aguaí
Mogi Guaçu - Mogi
Mirim
Escritório – Rua Belém do Pará,
282- Leme
– Jd.- Centenário
– Mogi
Guaçu/SP.
CNPJ: 05.012.725/0001-13

SUPERINTENDENTE

24.383.284-9

2- PARA O CARGO DE: BIOMEDICO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL – SANEAMENTO AMBIENTAL

O

RG.

Maria Oliveira Da Silva Barbosa

Escritório – Rua Belém do Pará, 282 – Jd. Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - E-mail: ̷ Ǥ Ǥ– Tel.: 3841-8181/3569-5534

SANEAMENTO

AMBIENTAL, com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, 282 –
AMBIENTAL, com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, 282 –

Jd. Centenário, no uso
de suas atribuições,
osconvoca
candidatos
abaixoabaixo
relacionados
aprovados
no
Jd. Centenário,
no uso de suasconvoca
atribuições,
os candidatos
relacionados
aprovados no

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Seletivo, a no
comparecerem
endereço:
DO CONSÓRCIO
CEMMIL
– RuaBelém
Belém
Processo Seletivo, aProcesso
comparecerem
endereço:noNA
SEDENA
DOSEDE
CONSÓRCIO
CEMMIL
– Rua
do Pará, 282 – Jd. Centenário – Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-252 no período de 23 DE JULHO à
do Pará, 282 – Jd. Centenário
– Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-252 no período de 23 DE JULHO à

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” - SANEAMENTO AMBIENTAL,

29 DE JULHO de 2021, no horário das 9:00 às 11:30 ou 14:00 às 15:30 para entrega de todos os

29 DE JULHO de 2021, no horário das 9:00 às 11:30 ou 14:00 às 15:30 para entrega de todos os
documentos necessários para admissão, ORIGINAL E CÓPIA DE: (1°-Carteira de Trabalho, 2°-CPF (do

O

SUPERINTENDENTE

DO

CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL

“CEMMIL”

SANEAMENTO

com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, nº. 282 – Jardim
AMBIENTAL, com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, 282 –

documentos necessários
para cônjuge
admissão,
CÓPIA
DE:4°-PIS,
(1°-Carteira
de Trabalho,
convocado,
e dosORIGINAL
filhos até 14Eanos),
3°-RG,
5°-Reservista,
6°-CNH, 2°-CPF
7°-Comp. (do
de

Centenário, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no Processo

8°-Certidão
de Nascimento
ou Casamento
convocado e dos
filhos até7°-Comp.
14 anos), 9°convocado, cônjugeEndereço,
e dos filhos
até 14
anos), 3°-RG,
4°-PIS, (do
5°-Reservista,
6°-CNH,
de

Seletivo, a comparecerem
noSeletivo,
endereço:
NA SEDE no
DOendereço:
CONSÓRCIO
– Rua Belém
Pará,
282 –
Processo
a comparecerem
NA SEDECEMMIL
DO CONSÓRCIO
CEMMILdo
– Rua
Belém

Caderneta de vacinação (do convocado e dos filhos até 14 anos), 10°-Título de Eleitor (com certificado
Endereço, 8°-Certidão
de Nascimento ou Casamento (do convocado e dos filhos até 14 anos), 9°-

Caderneta de vacinação (do convocado e dos filhos até 14 anos), 10°-Título de Eleitor (com certificado

doMogi
Pará, Guaçu/SP
282 – Jd. Centenário
– Mogi Guaçu/SP
– Cep: 13845-252
período à
de29
23 DE
DE JULHO
Jardim Centenário –
– Cep: 13845-252
no período
de 23 DEnoJULHO
JULHOà DE
DE JULHO
de 2021,
no entrega
horário das
às 11:30
ou 14:00 às 15:30
para entrega
de todos
os
2021, no horário das2914:00
às 16:00
para
de9:00
todos
os documentos
necessários
para
admissão,

de estar quite com aconsiderado
justiça eleitoral),
11°-Antecedentes Criminais, 12°-01 foto 3x4.). Na forma do que
desistente.

ORIGINAL E CÓPIA DE: (1°-Carteira de Trabalho, 2°-CPF (do convocado, cônjuge e dos filhos), 3°-RG, 4°-

RELAÇÃO
DOS CONVOCADOS
prevê o Edital nº. 04/2020, o candidato que não
comparecer
no prazo acima estabelecido será

PIS, 5°-Reservista, Endereço,
6°-CNH, 8°-Certidão
7°-Comp.de De
Endereço, 8°-Certidão de Nascimento ou Casamento (do
Nascimento ou Casamento (do convocado e dos filhos até 14 anos), 9°convocado e dos filhos
até 14deanos),
9°-Caderneta
vacinação
convocado
dos
filhos
até
14 anos),
Caderneta
vacinação
(do convocadode
e dos
filhos até (do
14 anos),
10°-Títuloede
Eleitor
(com
certificado

de estar quite com a justiça eleitoral), 11°-Antecedentes Criminais, 12°-01 foto 3x4.). Na forma do que

prevê o Edital nº. 04/2020, o candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será

considerado

1. - PARA O CARGO DE: Serviços Gerais
desistente.
CLASSIF.
INSCRIÇÃO
NOME
52
19500162 DOS CONVOCADOS
STEPHANI RODRIGUES RAMIREZ
RELAÇÃO

1. - PARA O CARGO
Serviços
2. -DE:
PARA
O CARGOGerais
DE: Motorista
CLASSIF.
INSCRIÇÃO
CLASSIF.
INSCRIÇÃO
NOME NOME
01
19500586
IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA
52
19500162
STEPHANI RODRIGUES
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Mogi Guaçu, 23 de julho de 2021.
Ivair Luiz Biazotto
Superintendente

site: www.arturnogueira.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018

EDITAL
 

documentos necessários para admissão, ORIGINAL E CÓPIA DE: (1°-Carteira de Trabalho, 2°-CPF (do

convocado, cônjuge e dos filhos até 14 anos), 3°-RG, 4°-PIS, 5°-Reservista, 6°-CNH, 7°-Comp. de

01 foto 3x4.). Na forma do que prevê o Edital nº. 03/2019, o candidato que não comparecer no prazo

Mogi Guaçu, 23 de julho de 2021.
Ivair Luiz Biazotto
Superintendente

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

Jd. Centenário, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no

EDITAL
COMUNICADO

ͳ

COMUNICADO
Atendendo a Lei Complementar n.º 101/200 - Lei de Responsabilidade Fiscal, em
conformidade com o Artigo 48, § 1º Inciso I, que transcrevemos:
Atendendo a Lei Complementar n.º 101/200 - Lei de Responsabilidade Fiscal, em
conformidade com o Artigo 48, § 1º Inciso
queSão
transcrevemos:
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simplificadas desses documentos.
I - Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos
§ 1o A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei
de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído
Complementar nº 156, de 2016)
pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
I - Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos
de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído
Comunicamos a todos os interessados que a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA
pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

REFERENTE AO PPA 2022 A 2025, LDO DO EXERCÍCIO DE 2022 E LOA DO EXERCÍCIO DE
2022, será realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal, no dia 29/07/2021, no horário das
Comunicamos a todos os interessados que a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA
18:00 às 20:00 horas.
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causada pela Infecção Humana do novo Coronavírus - COVID-19, serão respeitados na presente
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entender for -necessária.
audiência com aferição de temperatura, o uso de máscaras de proteção facial, respeitando
distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os presentes, disponibilização de álcool em gel para
os participantes e demais medidas que no entender for necessária.
LUCAS SIA RISSATO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS SIA RISSATO

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2018 CONVOCAÇÃO
DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, na Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que
homologou
o 
resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado atravésͳ
do edital, o

qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Abril de 2018, observando as necessidades dos serviços, o
número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo
relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar
desta convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos documentos admissionais: (CTPS
Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de
Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira
Funcional / Declaração de Imposto de Renda / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de
14 anos). O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se
aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado.
Página 1
O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente,
conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)
1- PARA O CARGO DE: CONTROLADOR DE ACESSO
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.

CPF.

761

Jose Ricardo Felipette

260.192.238-92

39º

852

Egna Alcantara Miranda

110.041.538-64

40º

224

Julio Cesar Neto

304.811.498-05

38º

2- PARA O CARGO DE: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
27º

3

Thiago Henrique Ferreira Da Silva

Mogi Mirim, 23 de Julho de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

CPF.
608.365.394-0

23 de Julho de 2021

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDUCAÇÃO
DE JAGUARIÚNA – SINPRO INTERIOR, com sede na Rua Gabriela Oliveira Germano, nº 47 –
Jardim Mauá – Jaguariúna (SP) CONVOCA os Professores e Auxiliares das seguintes Instituições:
Escola de Educação Infantil Meu Anjo Filial de CNPJ 22.698.269/0002-07, Escola de Educação Infantil Meu Anjo Matriz de CNPJ 22.698.269/0001-26 e Escola de Educação Infantil Angelus de CNPJ
28.332.519/0001-96, a participarem de uma Assembleia no dia 27 de Julho de 2021 às 19:00 horas
em primeira convocação e às 19:30 em segunda convocação com qualquer numero de participantes.
A Assembleia será realizada de forma não presencial devido às medidas restritivas da Pandemia Covid-19, por aplicativo, podendo o acesso ser solicitado ao Sinpro Interior por qualquer meio eletrônico,
para discutirem, aprovarem ou rejeitarem a seguinte pauta de um Acordo Coletivo de Trabalho: 1)
Leitura do Acordo Coletivo na íntegra e discussão para inclusão ou exclusão de cláusulas; 2)Votação
do Acordo Coletivo após ampla discussão. Para que haja plena transparência será dado a todos os
Professores e Auxiliares, que tenham ou não participado da Assembleia das Escolas que integram
esse Acordo Coletivo o direito de manifestarem sua oposição ao Acordo Coletivo em até cinco dias
após a realização da Assembleia. Para que o Acordo Coletivo seja aprovado, a oposição não poderá
ser igual ou maior que 20% (vinte por cento) do total de Professores e Auxiliares das três Escolas.
Jaguariúna, 22 de Julho de 2021 – Paulo Sergio Silva Franco – Presidente do Sinpro Interior.

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 01/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal comunica a ADJUDICAÇÃO do Convite nº 01/2021 – Processo nº 25.186/2021, destinado à “contratação de empresa especializada para a execução dos serviços
de reforma, adequação e pintura de salas da Câmara Municipal de Cosmópolis (sala do Diretor e
sala da Presidência), com fornecimento de materiais e mão de obra”, em conformidade com a Ata de
Julgamento de Licitações da CAJL, para a empresa ZANELATO ENGENHARIA LTDA.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 22 DE JULHO DE 2021.
Renato Trevenzolli
Presidente
Adriano Luiz de França
1° Secretário

Ricardo Fernando Guimarães
2° Secretário

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 55,23”

CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVITE Nº 01/2021
Na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, HOMOLOGO os atos
proferidos pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitação referente ao processo licitatório do
Convite nº 01/2021 – Processo nº 25.186/2021, destinado à “contratação de empresa especializada
para a execução dos serviços de reforma, adequação e pintura de salas da Câmara Municipal de
Cosmópolis (sala do Diretor e sala da Presidência), com fornecimento de materiais e mão de obra”,
cuja vencedora foi a empresa ZANELATO ENGENHARIA LTDA.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 21 DE JULHO DE 2021.
Renato Trevenzolli
Presidente
Adriano Luiz de França
1° Secretário

3

COMUNICADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº. 01/2021
A Comissão de Abertura e Julgamento de Licitação – CAJL - com o fim de observância à letra “b” do
inciso I do artigo 109, bem como o seu § 6º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações (prazo para apresentação de recursos) vem a público divulgar que, por ter apresentado preço global compatível ao praticado no mercado, e atendendo às exigências do Edital, a empresa ZANELATO ENGENHARIA LTDA
foi declarada vencedora do Convite n° 01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para a execução dos serviços de reforma, adequação e pintura de salas da Câmara Municipal de
Cosmópolis (sala do Diretor e sala da Presidência), com fornecimento de materiais e mão de obra.
CÂMARA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS, 16 DE JULHO DE 2021.

Ricardo Fernando Guimarães
2° Secretário

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”

Adriano Luiz de França
1° Secretário

Ricardo Fernando Guimarães
2° Secretário

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

Processo Seletivo nº 02/2018

Processo Seletivo nº 01/2018

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP
- 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração
de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº
0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO,
no endereço sobredito, no período de 23 de julho de 2021 à 29 de julho de 2021, no horário das
09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão
(CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos
3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do
Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra
- SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do
consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a
contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação
se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo
Seletivo nº 02/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.

O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP
- 13.825-000 e foro na Cidade de Holambra – SP, pessoa jurídica de direito privado da administração
de caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo nº
0001/2017, CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO,
no endereço sobredito, no período de 23 de julho de 2021 à 29 de julho de 2021, no horário das
09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão
(CTPS, Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos
3x4). Após a entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período
acima, comparecer ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do
Trabalho - Departamento de Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra
- SP ou no local informado pela Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do
consórcio, para que sejam ultimados os atos de contratação. Os candidatos convocados para a
contratação obrigam-se a declarar por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação
se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo
Seletivo nº 01/2018. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

Classificação
121º

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo – Paulínia
Candidato
Crislaine Inayara Da Cruz

Classificação
36º

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36 – Paulínia
Candidato
Ana Carolina Eschiavi

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

Classificação
47º

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo
Candidato
Ana Carolina Elias Arsuffi

Holambra, 23 de julho de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Holambra, 23 de julho de 2021.
Élcio Ferreira Trentin
Superintendente do CISMETRO

Extrato de Contrato
Extrato de Contrato Aditado
Tomada de Preços 002/2020
Contrato 022/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI EPP
- Fica aditado o presente contrato em 10,65%, conforme previsto na cláusula 5.4 do contrato inicial,
obtendo um valor deste termo de R$ 7.053,75 (Sete mil e cinquenta e três reais e setenta e cinco
centavos)– Lote 2
Data Assinatura: 08 de julho de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2019

Extrato de Contrato

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2019 CONVOCAÇÃO
DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA
PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.
O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, na Rua Monsenhor Moises Nora, nº 186 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que homologou
o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do edital, o qual foi
publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de 2019, observando as necessidades dos serviços, o número
de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a
comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar desta convocação, no
horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos documentos admissionais (CTPS Original / 01 foto 3x4 /
Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico
Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Imposto
de Renda / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos). O candidato convocado para
a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual
foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado
desistente, conforme previsto em Edital.
RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) EFETIVO(s)
1- PARA O CARGO DE: SERVENTE GERAL
CLASSIF. INSCRIÇÃO.
NOME.
16º

19200033

Contrato - 017/2021
Processo – 021/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: N.S Engenharia Sanitária e Ammbiental S/S Ltda.
Objeto: A contratada obriga-se a execução de serviço em engenharia para execução de serviços técnicos para elaboração de Plano de Segurança de Água e Plano de Contigência Hidrica.
VALOR de R$ 28.000,00 ( Vinte e oito mil reais) sendo o pagamento efetuado em 15 dias após a
execução dos serviços e aprovação dos responsáveis.
Data Assinatura: 22 de jullho de 2021

RG.

Pedro Vinícius R. De Almeida

Mogi Mirim, 23 de Julho de 2021
Rodrigo Falsetti
Presidente

59.937.655-7

Contrato - 016/2021
Processo – 020/2021
Contratante: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN
Contratado: L. RESENDE DA COSTA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Objeto: A contratada obriga-se a execução de serviços, sendo eles: Elaboração de PPRA (NR-09
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), a elaboração do LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - Previdenciário) e a elaboração do LTIP (Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade - Trabalhista).
VALOR de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) sendo o pagamento efetuado em 15 dias do término
dos serviços.
Data Assinatura: 19 de jullho de 2021

23 de Julho de 2021
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Holambra concorre ao
Top Destinos Turísticos

Holambra
concorre
pela terceira vez consecutiva ao Prêmio Top Destinos Turísticos, iniciativa
que visa dar reconhecimento às cidades que investem e acreditam no
turismo como gerador de
riqueza. São 16 categorias
diferentes e os vencedores serão escolhidos por

votação popular até 15 de
outubro através do link
https://topdestinosturisticos.com.br/.
Premiada em 2019,
Holambra concorre na categoria Cultural, voltada
a municípios que desenvolvem atividades turísticas relacionadas à valorização de bens culturais

materiais e imateriais. O
evento é promovido pela
Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do
Brasil (ADVB) e SKÅL Internacional São Paulo.
A diretora do Departamento Municipal de
Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, pediu a
colaboração da população para que participe da
votação: “Peço que todos
aqueles que tenham carinho por Holambra, sejam
moradores ou visitantes,
votem em nossa cidade
como destaque na categoria cultural”, disse. “Concorrer ao prêmio é uma
oportunidade de divulgarmos o município e valorizarmos o que foi construído através do turismo
em todos esses anos como
estância turística”.

Estão abertas as
inscrições para a Oficina
Cultural “Cinema,
Patrimônio e Memória
Coletiva”
Estão abertas as inscrições para a oficina
cultural online e gratuita “Cinema, patrimônio e memória coletiva”,
que faz parte do projeto
#PontosMIS, promovido
pelo Museu da Imagem e
do Som.
O evento é destinado

a maiores de 18 anos interessados em história,
arquitetura, museografia,
restauro e demais modalidades de patrimônio
material e imaterial, e
será conduzido pelo documentarista, professor e
pesquisador André Manfrim.

A oficina é composta
por três módulos e acontecerá nos dias 26, 28 e
30 de julho, das 19h às
22h. As inscrições são
limitadas e podem ser
feitas pelo telefone (19)
3802-4423 ou através do
e-mail biblioteca.holambra@gmail.com!
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ACOMPANHE SEMANALMENTE ESTÁ PÁGINA DE ENTRETENIMENTO DO MUNDO DOS
FAMOSOS NOS JORNAIS DO
GRUPO O REGIONAL

A verdadeira história do “Arquivo
Confidencial”

João Brás, na oportunidade diretor da TV Globo em
Goiânia, pediu que Fausto
Silva desse um “alô” para o
aniversário da cidade, lembrando que os ainda iniciantes Leandro e Leonardo
seriam os seus convidados
naquele dia.
Detto Costa, na direção do
programa, armou uma situação para que fosse mostrado
onde os dois moravam, o que

comiam e outras particularidades, até o caso de um tio
que ficava rodando a praça
enquanto eles cantavam. Os
cantores, emocionados, desabaram a chorar.
Ali nascia o consagrado
e imitado “Arquivo Confidencial”, que em todos esses
anos se dedicou a mostrar o
lado humano dos artistas.

Apoio
Enquanto Rodrigo Faro se
recupera da Covid-19, Adriane
Galisteu, conforme antecipado, dará um apoio ao apresentador nas gravações do “Hora

do Faro”.
Um trabalho iniciado sábado passado e que já será
levado ao ar neste próximo
domingo.

Esta é a verdade sobre ele.
A única.

NBA
Nesta quarta-feira, às
22h, a Band transmite a
quarta partida das finais da
NBA.
Milwaukee Bucks X Pho-

enix Suns terá narração de
Ivan Bruno e comentários de
Álvaro José e Danilo Castro.
Reportagem de Eduardo Barão direto de Milwaukee.

Segredo
Tiago Leifert colocou fogo
na internet, domingo durante a
“Dança dos Famosos”, ao revelar que acabou ganhando uma
inimizade após participar do júri
do quadro no passado.
O participante não gostou da

nota dada por ele e, por isso, os
dois não se falam mais. Leifert,
claro, não revela esse nome nem
sob tortura. Mas se o artista
decidir “se revelar” e quiser aparecer no júri, tudo bem também.
Será muito bem-vindo.

Troca-troca
A Globo promoveu uma
mudança na grade e a primeira temporada da série “Ilha
de Ferro”, da Globoplay, será
exibida na TV aberta a partir
Muito se falou, nesses
últimos dias, que a Globo
registrou ou teria renovado
a marca “Arquivo Confidencial”.
Não existem ainda informações se voltará a usá-la

ou não.
Mas poucos conhecem a
verdadeira história da criação deste quadro, um dos
maiores sucessos do “Domingão do Faustão” em seus
quase 33 anos de história.

Vale destacar
Leandro e Leonardo, nesta
primeira vez no “Domingão”,
já começavam a vender discos,
mas o programa lembrou do
começo, enquanto eles cantavam na praça e o tio deles, para

ajudar, ficava andando na praça
e oferecendo o primeiro CD da
dupla.
Foi neste momento que os
dois viraram de costas e não
seguraram a emoção.

de 9 de agosto, durante duas
semanas.
A reexibição de “Verdades
Secretas” foi reprogramada
para 24 de agosto.

Baixa audiência
De acordo com profissionais que trabalharam em
“Ilha de Ferro”, estrelada
por Cauã Reymond, Sophie
Charlotte, Maria Casadevall
e Klebber Toledo, a produção

custou muito caro para os cofres da Globo, mas foi muito
mal de audiência.
Agora, na TV aberta, o objetivo é chamar atenção para
o trabalho.

Em toda essa confusão do
Sikêra Jr., que deve ser intimado a depor por fala homofóbica,
estranha-se o envolvimento do
superintendente de jornalismo
da Rede TV!, Franz Vacek, nesta

(crédito Edu Moraes)

Negócios

O ex-jogador Edmilson possui
um centro de formação de atletas
e vai participar de um campeonato
nos Estados Unidos e Caribe, com os
seus jogadores e ele como treinador.

Daí o seu desligamento do SBT.
Para o seu lugar, começando
pelas oitavas da Libertadores, foi
contratado Washington Coração
Valente.

questão.
O programa “Alerta Nacional”
é realizado pela TV A Crítica de
Manaus, que tem uma diretora de
jornalismo. Nada do que ali é dito
ou mostrado passa por São Paulo.

Em qualquer uma dessas
hipóteses, Viva ou Globoplay, só será inserido o conteúdo do “Xou da Xuxa”, as

interações de palco, games,
entrevistas, musicais etc.
Sem os desenhos animados.

Autor de “Salve-se Quem
Puder”, Daniel Ortiz, já devidamente vacinado com as duas
doses contra a Covid-19, chega de
Portugal nesta quarta-feira para

acompanhar os últimos capítulos
da novela.
Só não decidiu ainda se no
Rio, ao lado de alguns atores, ou
em São Paulo.

De acordo com informações
internas, a Globo está em tramitação burocrática para atualizar
a classificação indicativa do
“Xou da Xuxa” – segunda tem-

porada, sob direção de Marlene
Mattos.
Duas possibilidades em estudo: reprises no canal Viva ou
disponibilização no Globoplay.

·
Silvio Santos pediu para
cancelar o estúdio. Não voltará a
gravar seu programa nesta terça.

mento da imprescindibilidade
deste recurso.
Movimentando diferentes
artistas em sua programação, o
SBT lembra que as “pegadinhas”
estão completando 40 anos no
Brasil.
Mas que mundo é esse?! Porque um jogador negro perdeu
pênalti na final da Eurocopa, virou alvo de todo tipo de agressão
nas redes. Cruel.
Na noite desta terça tem futebol da Libertadores no SBT: São
Paulo e Racing...
... Um outro encontro entre
brasileiros e argentinos.
O Sexy Hot, maior canal
adulto do país, vai exibir cincoa episódios até o dia 16, do
“Sexopedia”, projeto da marca
voltado para educação sexual,
sempre às 22h...
... O trabalho terá a orientação da terapeuta sexual, Thaiz
Plaza.

O “Programa Silvio Santos”, em sua edição normal,
tem ao todo 11 quadros.
A sua produção, quando

tudo vai bem, consegue gravar entre seis e sete. É uma
grandeza. Não tem cabimento.

Rafael Zulu fará a segunda
temporada de “Arcanjo Renegado”, produção da Globo,
com gravações ainda este ano
ou começo do próximo.
Tudo vai depender do an-

damento das vacinas. Zulu
também fechou participação em uma outra série, do
streaming, mas, por força de
contrato, não pode revelar o
projeto.

Jonas Bloch entrou para o
elenco da segunda temporada
de “Desalma”, do Globoplay,
mas já encerrou participação

nas gravações.
O seu trabalho ficou limitado
aos Estúdios Globo. Não viajou
para o Rio Grande do Sul.

Muito estranho
Em casa

Bate - Rebate

·
Está em processo bem
acelerado a escolha dos participantes de “A Fazenda13”...
· ... Estreia em 14 de setembro, mas todos, entre titulares e
reservas, serão confinados já no
final de agosto.
·
Por outro lado, a Record
intensificou as chamadas do
reality show “Ilha Record”, que
estreia dia 26.
·
Interessante como as
empresas de streaming têm procurado cada vez mais a TV aberta para anunciar lançamentos,
preços de assinatura e outros
do gênero...
... É só mais um reconheci-

C´est fini

A sétima e última fase de
“Gê ne sis”, José do Egito,
protagonizada por Juliano
Laham, tem estreia marca-

da para agosto. O processo
de gravações está muito
adiantado no Casablanca
Estúdios, no Rio de Janeiro.

Certo é que...
Caminhos

Número exato
Arcanjo

Por sua vez

Situação difícil
Complicado apagar esse
incêndio da Rede TV!, situação
que se escancarou ainda mais
após a saída da Nathalia Arcuri, cujo programa também não
foi muito bem.

De qualquer forma, a não
ser os donos da Rede TV!, que
foram complacentes e só passaram o pano, ninguém concordou com as falas homofóbicas do apresentador Sikêra Jr.
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Silvio Santos tem que
diminuir o tamanho do
programa dele

Número exato
O “Programa Silvio Santos”, em sua edição normal,
tem ao todo 11 quadros.
A sua produção, quan-

do tudo vai bem, consegue
gravar entre seis e sete. É
uma grandeza. Não tem cabimento.

Rafael Zulu fará a segunda
temporada de “Arcanjo Renegado”, produção da Globo,
com gravações ainda este ano
ou começo do próximo.
Tudo vai depender do an-

damento das vacinas. Zulu
também fechou participação em uma outra série, do
streaming, mas, por força de
contrato, não pode revelar o
projeto.

Jonas Bloch entrou para o
elenco da segunda temporada
de “Desalma”, do Globoplay,
mas já encerrou participação
nas gravações.

O seu trabalho ficou limitado aos Estúdios Globo. Não
viajou para o Rio Grande do
Sul.

Complicado apagar esse
incêndio da Rede TV!, situação
que se escancarou ainda mais
após a saída da Nathalia Arcuri, cujo programa também não
foi muito bem.

De qualquer forma, a não
ser os donos da Rede TV!, que
foram complacentes e só passaram o pano, ninguém concordou com as falas homofóbicas do apresentador Sikêra Jr.

Arcanjo

Regressiva
Miguel Falabella e Cininha de
Paula, no dia 19, começam a preparação e ensaios de “O Coro”,
com as aventuras de um grupo
de jovens para conquistar espaço
no teatro musical. A informação
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nos bastidores é que o trabalho
“promete”.
O elenco terá uma mescla
de nomes conhecidos e vários
lançamentos. A atriz e Youtuber
Graciely Junqueira, por exemplo.

Por sua vez

Situação difícil

(Imagem : Silvio Santos)

Silvio Santos, mais de ano,
ensaiou zilhões de vezes voltar
a gravar o seu programa e sempre acabou desistindo na última
hora.

de duração, quase chegando a
cinco. Pra quê?

Toda semana é assim, marca
e desmarca.

Depois de vacinado e parece
que muito disposto em voltar a
qualquer momento, este parece
ser o momento apropriado para
esta reflexão.

Essa, talvez, pode ser a hora
de ele levar a sério algumas
questões e a principal delas
se convencer que não há mais
necessidade nenhuma de fazer
um programa tão longo, com
quatro horas e tantos minutos

É algo até que não cabe na
televisão dos tempos atuais.

Pensar num programa menor
e bem feitinho para a faixa nobre
dos domingos. Simples assim.
Nada mais justo e coerente.

Vilã da Escola
Samanta Precioso, de “As
Filhas da Mãe”, na Globo, e “Pequena Travessa”, SBT, é uma
vilã, Edna, na nova temporada
da série “Escola de Gênios”.

Uma produção premiada
do Globoplay, já vendida para
vários países. A série também
será liberada para Gloob e TV
Cultura.

Fogueira de talentos
Observa-se que, ao contrário das outras TVs que
têm na concorrência o maior
dos problemas, é a própria
Rede TV! que atrapalha ela
mesma.
O lançamento dessa nova

programação, sem considerar
o artístico, mas só pensando
no business, foi um fracasso
em todos os sentidos. Trocaram o que funcionava mais
ou menos por uma grade totalmente equivocada.

Depois de vários ameaços
e desistências na última hora,
no quarto andar da Band existe
a certeza que agora José Luiz
Datena vai sair candidato. Ou

à Presidência da República,
dependendo das prévias, ou,
então, ao Senado.
No entender de todos, desta
vez, a mosca vai morder.

Agora vai

Faltou dizer
O “MasterChef”, em sua
estreia na Band, apresentou
problemas com a iluminação
e maquiagem. Helena Rizzo,
por exemplo, parecia outra

pessoa.
Não sei que altura andam
as gravações, mas são detalhes que devem ser observados.

Bate - Rebate

·
Marcada para dia 20,
a coletiva do “Ilha Record”,
com Sabrina Sato...
·
...O programa tem
estreia confirmada para o
próximo dia 26.
·
Os diretores Larissa
Vereza e Emiliano Ruschel
concluíram os trabalhos de
“Hidden Memories”, Memórias Ocultas...
·
... O filme reúne atores internacionais e brasileiros, casos de Carlos Vereza e
Analú Prestes.
·
O especial dos 85 anos
do Silvio Santos, criado e dirigido por Leonor Corrêa, continua com chamadas no ar...
·
... E só na base do vem
aí. Ainda não há uma data definida para sua exibição.
·
Raul Gil gravou na
quinta-feira passada, o primeiro programa inédito, após
a paralisação dos trabalhos
por causa da pandemia e
questões de saúde...

·
... Vai ao ar neste próximo sábado e tem Flávia Noronha como integrante fixa.
·
Rita Guedes também
está participando dos trabalhos preparatórios da segunda temporada de “Arcanjo
Renegado”. Grava em breve.
·
O “Segue o Jogo”, da
Globo nas noites de quarta, dá
uma pausa na programação...
·
... Mas volta ao ar depois dos Jogos Olímpicos.
·
Muito conhecida do
público brasileiro por causa
das novelas no SBT, Maite
Perroni se mudou para Europa...
·
... Vai protagonizar
“Sin Ti No Puedo”, novo filme
de Chus Gutiérrez, que será
rodado na Espanha...
·
... Ela será a primeira
atriz mexicana a estrelar três
séries via streaming no Netflix, Amazon Prime e Claro
Video.

C´est fini

(Divulgação)

A Globo está usando o Estádio
Giulite Coutinho, do América,
como uma das locações “Quanto
Mais Vida, Melhor”, do Mauro

Wilson, na fila das 19 horas.
Vladimir Brichta é Neném,
que atendendo a pedidos volta
aos gramados.

(crédito Instagram)

Segundo lugar
“Gênesis” abriu quarta-feira sua sexta fase, Jacó,
protagonizada por Miguel
Coelho, e manteve a vice-liderança de audiência em
São Paulo. Média de 13 pon-

tos, pico de 15, além de share
de 19%.
No Rio, também vice-liderança isolada, com média
de 13,6 pontos, pico de 16 e
share de 19%.

Frente pro mar
O “Música Boa Ao Vivo Temporada Especial Ivete
Sangalo”, estreia nesta terça,
20h30, no Multishow, direto
de Salvador.
O cenário tem três palcos
conectados, com as vozes
se encontrando ao longo de

12 episódios inéditos. Entre
os convidados, Carlinhos
Brown, Os Barões da Pisadinha, Léo Santana, Durval Lelys, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Claudia Leitte, Wesley
Safadão, Banda Eva, Gloria
Groove e Mari Antunes.

O projeto para a reforma
das instalações de Itapecerica
da Serra, para receber os participantes, prevê mudanças
bem significativas, especial-

mente na decoração.
E um trabalho que será
feito a toque de caixa, imediatamente após o encerramento
do “Power Couple”.

Na noite de hoje, 21h, tem
a final da Copa América, com
Brasil e Argentina na disputa

do título no Maracanã.
Transmissão do SBT e
ESPN.

E outra

Sábado daqueles
A propósito

A ESPN já tem fechada a
compra do campeonato francês em suas próximas temporadas. Hoje, sem dúvida, um

dos principais da Europa.
Terá em campo Neymar e
Mbappé, entre outras atrações.

Gessica Kayane, a Gkay, comemora um novo momento da
carreira.
Atualmente no elenco de “Os

Roni”, no Multishow, ela estreou na Netflix como uma das
protagonistas de “Carnaval”, seu
primeiro trabalho no streaming.

O desempenho de Gkay em
“Carnaval” foi tão positivo que
rendeu um novo convite da
plataforma, desta vez para uma
série de suspense, ainda em
gravação, com Fernanda Paes

Leme, Silvero Pereira, Marcelo
Médici, entre outros.
“Pela primeira vez as pessoas
vão me ver fora da minha zona
de conforto. Podem aguardar um
trabalho incrível”, avisa a atriz.

Vez do streaming - 1

Vez do streaming – 2

