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Escola estadual Luiz Leite, em Amparo, terá
Programa de Ensino Integral
Educadores, direção e alunos da Escola Estadual - centenária - Luiz Leite, localizada no
município de Amparo, comemoraram, no último dia 12 de
julho, a notícia anunciada pelo
governo do Estado de que a unidade fará parte do Programa de
Ensino Integral (PEI) em 2022.
“Já era do interesse da escola fazer parte do programa,
uma vez que atendemos uma
comunidade de bairros periféricos, recebemos estudantes
em situação de vulnerabilidade
social e realizamos um trabalho
de aproximação e diálogo com
a comunidade que faz toda
a diferença na realidade do
aluno”, explicou o diretor Éder
Faria Soares.
A escola completará 127
anos de existência em outubro
de 2021 e sua história de formação remonta à união de oito
escolas públicas que funcionavam na cidade, sendo cinco
femininas e três masculinas.
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SP bate recorde e aplica mais de 3,1
milhões de doses de vacina contra
Covid-19 nesta semana
O estado de São Paulo bateu
recorde e aplicou somente nesta semana 3.175.003 de doses
da vacina contra COVID-19.
Entre os dias 18 e 24 de julho
os 645 municípios registraram 2.116.161 de aplicações
de primeira dose, 1.003.648
de segunda dose e 55.194 de
dose única.
Entre segunda e sexta-feira
os municípios registraram
uma média de 567 mil doses
aplicadas. Somente na últi-

Segunda
parcela do
Auxílio
Municipal
Emergencial
começa a ser
paga em Mogi
Mirim nesta
terça-feira (27)

ma quarta-feira (21) foram
618.818 doses. Segundo dados do Vacinômetro deste
domingo (35) até as 16h36
foram 34.464.379 doses aplicadas, sendo que 74,23% da
população com mais de 18
anos foi imunizada com pelo
menos uma dose. 20,14% da
população geral do estado já
estão com o esquema vacinal
completo, ou seja, tomaram
duas doses ou receberam uma
vacina de dose única.

Águas de
Holambra
alerta para
fraudes em
ligações de
água

Cultura
na Kombi
apresenta
o projeto
“Biblioteca
Delivery” em
Pedreira

Segunda
parcela
do Renda
Guaçuana
começa a ser
paga nesta
semana

A evolução diária 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.

A Secretaria Municipal de
Cultura apresenta o projeto
“Biblioteca Delivery” através da iniciativa “Cultura
na Kombi”, com objetivo de
viabilizar a boa leitura aos
cidadãos pedreirenses.

A segunda parcela do Programa Renda Guaçuana, de
auxílio emergencial a famílias
em situação de pobreza ou
extrema pobreza residentes
em Mogi Guaçu, começou a
ser paga nesta segunda-feira,
dia 26 de julho.
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Saúde de
Jaguariúna
aplica a
segunda
dose da
vacina contra
Covid-19 em
casa

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria
de Assistência Social, vai
iniciar o pagamento da segunda parcela do Programa
AME (Auxílio Municipal
Emergencial), amanhã (27).
Os primeiros a receber serão
aqueles nascidos nos meses de Janeiro, Fevereiro e
Março.
Na quarta-feira (28) irão
receber o auxílio os nascidos
em Abril, Maio e Junho.

As fraudes em hidrômetros
são um problema constante
nas cidades brasileiras e Holambra não fica fora desse
cenário. Qualquer intervenção
no equipamento com o objetivo de burlar a medição do real
consumo de água no imóvel,
é caraterizado crime de furto
pelo Código Penal Brasileiro –
Artigo 155.Tratar e distribuir
água de qualidade à população
holambrense é um trabalho
que a Águas de Holambra
realiza, diariamente, com a
satisfação de saber que está
contribuindo para a saúde das
pessoas.

A Campanha de vacinação
contra o coronavírus tem ido
além da vacinação no Parque
Santa Maria. Quando a pessoa
não retorna na data agendada
para tomar a segunda dose,
a Prefeitura inicia uma busca
ativa e chega até a ir vacinar a
pessoa em casa para completar
a imunização conforme indicação do Ministério da Saúde.
Relatório VaciVida (que
registra os nomes das pessoas
vacinadas) levantados pela
Secretaria Municipal de Saúde,
até a última quinta-feira, dia 22
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Guardas de Estiva Gerbi
e Mogi Guaçu recebem
capacitação da Patrulha
Maria da Penha

A Guarda Civil Municipal
de Mogi Mirim está “fazendo escola” com a Patrulha
Maria da Penha. O programa de proteção à mulher
vítima de violência doméstica foi implantado em Mogi
Mirim no mês de março e
têm obtido resultados tão
positivos que despertou o
interesse das cidades da

região. Estiva Gerbi – que
já implantou o programa,
mas ainda atua de forma
restrita – enviou três GCMs
para a capacitação em Mogi
Mirim. Já Mogi Guaçu –
que ainda não implantou a
Patrulha Maria da Penha,
mas pretende fazê-lo até, no
máximo, início de setembro
– enviou sete guardas.
Página 6.
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Meio cheio, meio vazio

Por José Renato Nalini
Nem tudo é o que parece
à primeira vista. Na verdade,
quase nada pode ser apreendido desde logo. Daí o perigo das
certezas absolutas, algo tão comum em parcela considerável
das pessoas que, a qualquer
indagação, respondem logo
“com certeza”!
Situações complexas não
comportam resposta simples. temos de nutrir a nossa
prudência, uma das “virtudes
fracas” negligenciadas em
tempos de polarização.
Indignado com o massacre da natureza, corro o risco
de parecer fundamentalista
na questão ecológica. Tendo
mesmo a reconhecer que já foi
superado ou ponto de inflexão
e que o planeta não tem mais

*

salvação. De qualquer forma,
não me recuso a ouvir argumentos contrários à minha
postura de amigo incondicional do ambiente.
Notícias recentes me chamaram a atenção e me fizeram
refletir.
Vejo que a possibilidade
de um novo Pré-sal na região
norte preocupa organismos
ambientais, enquanto estimula as empresas. Consta que há
grandes volumes de petróleo
na região do litoral entre Pará
e Maranhão. Os projetos para
exploração esbarram em restrições ambientais e encontram resistência de ONGs. De
acordo com o Ibama, a atividade econômica decerto comprometerá a sobrevivência de

recifes de corais e trará riscos
para o parque estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís.
Esta unidade de conservação
da flora e fauna marinha, situada no litoral maranhense,
é sempre ameaçada.
De igual forma, a estrada
de ferro que ligará Ilhéus a
Caetité, rumo ao novo Porto baiano, podem afetar a
biodiversidade. Em 5 anos,
o litoral norte de Ilhéus será
cortado pela Fiol - Ferrovia de
Integração Oeste-Leste, que
desembocará no Porto sul. A
obra vinha em ritmo lento por
restrições orçamentárias, mas
deve recobrar celeridade com
a concessão do trecho Ilhéus
Caetité, traçado de 537 km que
anima alguns dos moradores

Não desistir daqueles que
amamos

Por Paiva Netto
Considero este um
dos mais comoventes
versículos do Santo
Evangelho de Jesus acerca da Caridade de Deus para
conosco:
A Missão do Filho
de Deus
(Boa Nova do Cristo, segundo João,
3:16)
“De tal maneira
amou Deus ao mundo, que lhe deu o Seu
Filho Unigênito, para
que todo aquele que
Nele crê não pereça, mas tenha a Vida
Eterna.”
E o Bom Pastor jamais prescinde de nos
acolher e zelosamente
guiar para o soerguimento pessoal. Essa
é uma das profundas
lições evangélicas —
portanto, da Cidadania Espiritual — que
guardei em todas essas décadas nas lides
das Instituições da
Boa Vontade. Em Jesus, a Dor e a origem
de Sua Autoridade —

O Poder do Cristo em
nós (2014), anotei:
Não se deve desistir das pessoas que
se ama; mesmo as
que, por um motivo
ou outro, se deixe de
amar ou que nunca
se amou. Na verdade,
não se pode em hipótese alguma desamparar a criatura humana,
porque no fundo formamos a Imensa Família de Deus. Aprendamos com Jesus: Ele
é o Grande Amigo que
não abandona amigo
no meio do caminho.
O Pastor Zeloso vai
buscar a ovelha perdida onde quer que se
encontre.
A Parábola da Ovelha Perdida
(Evangelho de Jesus, segundo Lucas,
15:4 a 7)
“4 Qual, dentre vós,
é o homem que, tendo
cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa [em segurança] no
deserto as noventa e

nove e vai em busca
da que se perdeu, até
encontrá-la?
“5 Achando-a, põena sobre os ombros,
cheio de júbilo.
“6 E, indo para
casa, reúne os amigos
e vizinhos, dizendolhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei
a minha ovelha perdida.
“7 Digo-vos Eu que,
assim, haverá maior
júbilo no Céu por um
pecador que se arrepende do que por
noventa e nove justos
que não necessitam de
arrependimento.”
É fundamental, em
nosso dia a dia, refletirmos sobre esses
ensinamentos salvíficos. Jesus jamais
desampara quem quer
que seja!
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista
e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

10 dicas para meditar melhor
*

Por Gracce Dorta
Se você já medita há algum tempo
e deseja aproveitar
melhor a sua prática
meditativa, siga as
dicas a seguir:
1. Prepare o local
escolhido para a prática como se fosse receber uma visita muito especial: VOCÊ!
Deixe o local limpo e
organizado.
2. Utilize velas, incensos ou aromaterapia, conforme a sua
preferência e intenções.
3. A escolha da
trilha sonora pode
ser um elemento de
conexão que facilita
a introspecção para
quem está começando. Escolha um mantra, frequência, música clássica, algo que
eleve a sua vibração
na intenção da prática
que está se dispondo
realizar. Porém, meditar em silêncio é
totalmente possível
e bem-vindo nestes
momentos de contemplação interna.

4. Utilizar uma
iluminação branda
e indireta auxiliará
você a criar uma atmosfera propícia para
a prática meditativa.
Tornando assim, o
ambiente mais acolhedor para o seu relaxamento.
5. Lance mão da
Cromoterapia com
Lâmpadas LED RGB.
Precisa tonificar algum chakra? Utilize
a cor correspondente
à ele.
6. Em dias ensolarados, deixe o ambiente respirar. Nos
dias frios, se aqueça!
Trate a você e o seu
corpo com absoluto carinho. O corpo
ficará feliz e mais
disposto à vivência
meditativa escolhida
para o dia de hoje.
Este é um momento
especial e, tudo o que
puder proporcionar
para que a sua mente
flua sem que o seu
corpo sinta dores ou
desconfortos, melhor!
7. Deixe um copo

de água por perto. Ou
faça um chá de sua
preferência nos dias
frios.
8. Caso esteja utilizando o som do seu
celular para tocar a
música escolhida,
acione a função “não
perturbe” e deixe o
seu aparelho no modo
“silencioso”. Hidratese após à prática.
9. Retome suas atividades após uns 5
minutos em Savasana
ou simplesmente, vire
de lado e descanse.
10. Sempre que for
meditar lembre-se:
Você é o grande amor
da sua vida. Priorizese! A sua saúde física
e mental agradecem.
Desejo ter sido uma
contribuição positiva
em suas meditações.
Gostou? Gratidão!
*Gracce Dorta é
terapeuta integrativa, ativista do amor,
desadestradora de padrões e especialista
em felicidade e bem
-estar corporativos.

da região.
Ilhéus sofrera na década
de 80 a praga da vassourade-bruxa, que dizimou seus
cacaueiros. Mas nos últimos
anos houve impulso turístico e
retomada da produção do cacau no sistema “cabruca”, em
que as árvores são plantadas
sob o sombreamento da mata
nativa. Mais de 70 fábricas
de chocolate gourmet instalaram-se na região. Apostam
em produtos de nicho com
maior qualidade e valor. Se a
ferrovia trouxer impacto ambiental e devastação da floresta, redução da biodiversidade,
erosão da costa e poluição
do ambiente marinho, adeus
perspectivas de crescimento
sustentável.

São apenas dois exemplos
que devem suscitar uma reflexão ponderada. O cotejo
do custo-benefício deve levar
em conta a questão do aquecimento global e a possibilidade
de o Brasil receber vultosos
investimentos em troca de
créditos de carbono.
Enfim, a natureza pede
socorro e se defronta com o
velho esquema do copo “meio
cheio, meio vazio”, que encontra fervorosos adeptos de lado
a lado.
*José Renato Nalini é Reitor da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove
e Presidente da Academia
Paulista de Letras – gestão –
2021- 2022.

E vem aí a moeda digital
*

Por José Renato Nalini
O bitcoin já é uma
realidade em todo o
mundo. El Salvador
adotou a digitalização
da moeda, o primeiro Estado a fazê-lo.
Brasileiros já aplicam
em bitcoin e o Banco Central divulgou
as diretrizes para o
potencial desenvolvimento da moeda
digital brasileira.
Prevê-se o uso rotineiro do dinheiro
digital para pagamentos de varejo, talvez
diante da detecção de
que milhões de brasileiros são “desbancarizados”. Não têm
conta corrente bancária. São os informais,
muitas vezes invisíveis e inteiramente
excluídos do sistema.
Só tiveram acesso ao
auxílio emergencial
da covid19 mediante um aplicativo da
Caixa Econômica Federal.
O Banco Central
estimula o desenvolvimento de modelos
inovadores, a partir
de evolução tecno-

lógica, a capacidade
de realizar operações
online e também offline. Mantém o monopólio de exclusiva
emissão da moeda
digital por ele mesmo, o Banco Central.
A moeda digital será
verdadeira extensão
da moeda física a ser
distribuída ao público intermediada
por custodiantes do
sistema financeiro
nacional e do sistema
de pagamentos brasileiros.
Ainda consta das
diretrizes a ausência
de remuneração, a
garantia da segurança
jurídica nas operações e a adesão plena
a todos os princípios e
regras de privacidade
e segurança.
O desenho tecnológico deve permitir
atendimento integral
às recomendações internacionais sobre
prevenção a lavagem
de dinheiro, financiamento do terrorismo
e da proliferação de
armas de destruição

em massa, suspeitas que obscurecem
o pioneirismo de El
Salvador.
É um passo importante que não prescinde de diálogo com
o setor privado. Este
encontra-se anos luz
à frente da administração pública. Talvez
tudo ainda demore
bastante para concreta implementação do projeto, numa
República treinada
a permanecer no retrocesso e não saber
se aproveitar das tecnologias disponíveis
e comprovadamente
exitosas no Primeiro
Mundo. Mas já é um
passo para não ficar
ainda mais atrasada
em relação ao presente, que tarda a chegar
a todos os brasileiros.
*José Renato Nalini é Reitor da Uniregistral, docente da
Pós-graduação da
Uninove e Presidente
da Academia Paulista de Letras - gestão
2021 – 2022.

Necessidades e princípios
*

Por Paiva Netto
O ser humano parece, nestes tempos,
perder a sua identidade — desculpem a
redundância — humana. Com isso, corre o
risco, pelo menos para
argumentar, de reverter ao estado mais
primitivo. Portanto,
estabelecer o senso
de equilíbrio entre
as necessidades do cotidiano e os princípios

da ética, em Espírito
e Verdade, à luz do
Novo Mandamento
do Cristo Ecumênico,
o Divino Estadista,
é fator basilar da vida
em sociedade e alicerce ético do Cidadão do
Espírito.
Uma palavra de Paz
Ensinou Jesus:
“Novo Mandamento
vos dou: Amai-vos
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SP bate recorde e aplica mais de 3,1 milhões
de doses de vacina contra Covid-19 nesta
semana
Da Redação

registraram 2.116.161 de
aplicações de primeira
O estado de São Paulo dose, 1.003.648 de sebateu recorde e aplicou gunda dose e 55.194 de
somente nesta semana dose única.
3.175.003 de doses da
Entre segunda e sexvacina contra COVID-19. ta-feira os municípios
Entre os dias 18 e 24 de registraram uma média
julho os 645 municípios de 567 mil doses aplica-

das. Somente na última
quarta-feira (21) foram
618.818 doses.
Segundo dados do
Vacinômetro deste domingo (35) até as 16h36
foram 34.464.379 doses
aplicadas, sendo que
74,23% da população

com mais de 18 anos
foi imunizada com pelo
menos uma dose. 20,14%
da população geral do
estado já estão com o esquema vacinal completo,
ou seja, tomaram duas
doses ou receberam uma
vacina de dose única.

A evolução diária 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 detal-

hados 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.

Águas de Holambra alerta para fraudes em
ligações de água
De Holambra
As fraudes em hidrômetros são um problema constante nas cidades
brasileiras e Holambra
não fica fora desse cenário.
Qualquer intervenção no
equipamento com o objetivo de burlar a medição
do real consumo de água
no imóvel, é caraterizado
crime de furto pelo Código
Penal Brasileiro – Artigo
155.
Tratar e distribuir água
de qualidade à população
holambrense é um trabalho
que a Águas de Holambra
realiza, diariamente, com
a satisfação de saber que
está contribuindo para a
saúde das pessoas e para o
progresso da cidade – um
município bem abastecido, com água limpa, atrai
investimentos e oferece

mais qualidade de vida.
Porém, ligações irregulares
comprometem esse abastecimento.
Para garantir que a cidade não sofra com perdas
nesse sentido, a concessionária está sempre atenta
no sentido de detectar os
“gatos” na rede de água.
Segundo o coordenador
de Operações e Serviços da
concessionária, Alan Pedra,
uma das irregularidades
mais comuns no município
é o uso de dispositivo que
trava a engrenagem do
hidrômetro. Outra prática
ilegal é o desvio da água
antes de sua chegada ao
hidrômetro. “É importante
que a população entenda
que existem prejuízos para
todos, quando o vizinho
ou um conhecido realiza
uma ligação irregular. A
contaminação da água e o

desperdício de água tratada
afeta toda a comunidade
e não só quem realizou a
fraude”, afirma Alan.
PERDAS - Segundo estudo da Trata Brasil, o
índice de perdas de água
na região Sudeste do Brasil, em 2020, foi de 40%
e metade deste percentual foi provocado por irregularidades, ou seja, os
“gatos” na rede de água.
Além dessa prática ser ilegal, também é passível de
multa e medidas administrativas. “Infelizmente,
algumas pessoas ainda
insistem em tentar burlar
o sistema de medição de
consumo”, observa Alan.
A fraude comprovada é
passível de multa que, segundo o coordenador, em
Holambra pode chegar a
R$ 4.000,00.

Parceria inédita entre Sebrae-SP e Fapesp vai
investir R$ 150 milhões em startups
Da Redação
De um lado, o Sebrae-SP, especialista em
negócios e empreendedorismo. Do outro, a
Fapesp (Fundação de
Amparo à Pesquisa do
E s t a d o d e S ã o P a ulo), ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), que atua no
fomento à pesquisa e
inovação. Para apoiar
o desenvolvimento de
startups de base científica e tecnológica em
todo o Estado, as duas
entidades uniram forças
e vão investir R$ 150
milhões em seis anos em
uma parceria inédita que
foi lançada nesta quinta-feira, dia 22.
A expectativa da parceria é financiar cerca
de 150 projetos den-

tro do Programa PIPE
(Pesquisa Inovativa em
Pequenas Empresas). A
novidade é que, além do
apoio à pesquisa, viabilizado com os recursos da
Fapesp, os recursos do
Sebrae poderão ser utilizados pelas empresas
para ações de acesso a
mercado e desenvolvimento de provas de conceito junto a grandes
empresas de tecnologia.
O Sebrae oferecerá ainda
atendimento especializado às startups científicas.
O primeiro edital, no
valor de R$ 25 milhões,
apoiará a pesquisa para
o desenvolvimento de
inovação em todas as
áreas do conhecimento,
selecionando 20 startups
que receberão, cada uma
delas, até R$ 1,25 milhão
cada não reembolsável.
Esses recursos devem ser

utilizados para financiar
as etapas de pesquisa e
desenvolvimento (R$
1 milhão), assim como
auxiliar nos aspectos
de gestão empresarial,
como o desenvolvimento
comercial, participação
em feiras, internacionalização e captação de
investimentos (R$ 250
mil).
Além dos editais de
fomento, a parceria
entre Sebrae e Fapesp
permitirá o apoio a empreendedores, com capacitações em gestão,
apoio à comercialização
e suporte técnico para
registro de patentes. A
iniciativa faz parte do
Programa Cientista +
Empreendedor, lançado pelo Sebrae a fim de
apoiar pesquisadores e
empreendedores científicos a levar inovações

ao mercado, atuando
em parceria com universidades, parques tecnológicos e incubadoras
do Estado de São Paulo.
O diretor-superintendente do Sebrae-SP,
Wilson Poit, destaca que,
em geral, o perfil dos empreendedores de startups científicas é bastante técnico, mas precisa
ser aperfeiçoado no que
diz respeito à gestão do
negócio. “Os empreendedores das startups
científicas enfrentam
dificuldades quando o
assunto é gestão e têm
à frente os desafios de
levar suas tecnologias
ao mercado e de se relacionar com grandes
empresas. Sabemos que
existem soluções com
grande potencial de
transformação. Vamos
ajudar a concretizar es-

ses projetos e levá-los
para o mercado”, afirma.
Para o presidente da
FAPESP, Marco Antonio Zago, a parceria
com o Sebrae ampliará
o alcance do PIPE e as
oportunidades para os
empreendedores de São
Paulo levarem os produtos ao mercado. “Somaremos esforços para
reforçar o empreendedorismo com um melhor
conhecimento do mercado e o aperfeiçoamento
dos planos de negócios,
aumentando as chances
de sucesso de iniciativas
inovadoras”, disse.

Estado de São Paulo e
faturamento de até R$
4,8 milhões. Os projetos
selecionados poderão receber até R$ 1,25 milhão,
sendo que até R$ 250
mil devem ser direcionados exclusivamente ao
financiamento do desenvolvimento comercial do
projeto.
A equipe de seleção
vai avaliar a consistência
e viabilidade do Planejamento de Negócios. O
documento deve demonstrar a estratégia que a
empresa utilizará para
gerar receitas a partir
da pesquisa inovadora
proposta. O edital ficará
Sobre o edital
aberto até o dia 19 de
O edital vai receber outubro. O manual com
propostas de empresas os detalhes do edital
de pequeno porte (com pode ser acessado no site
até 250 empregados) https://www.fapesp.br/
com unidade de pesquisa pipe.
e desenvolvimento no

Crise hídrica preocupa os produtores paulistas
Da Redação
Autoridades devem
estudar meios de amenizar os impactos da falta
de água no setor produtivo e alta no preço dos
alimentos. “O avanço da
crise hídrica e as incertezas quanto ao aumento na conta de energia
acenderam novo alerta
para os agropecuaristas paulistas”, destaca
Fábio de Salles Meirelles, presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de
São Paulo (Faesp).
O agronegócio
oferece relevante sustentação ao PIB e à balança comercial e garante o abastecimento da
população sem inter-

rupções, mesmo com
tantos desafios, como a
instabilidade de clima e
aumento do custo da energia. “Em 2020, fomos
responsáveis por um
volume bruto de produção de R$ 1,7 trilhão”,
revela Meirelles.
A preocupação com
a crise hídrica faz redobrar a atenção com o
uso de água e sua distribuição no campo,
para que o abastecimento não seja interrompido ou fique refém das
altas taxas de energia.
“Os reajustes batem na
cadeia produtiva e se
estendem ao consumidor, que é quem compra
carne no açougue e o arroz e feijão no mercado
e fica com a conta final.

A crise hídrica deve ser
observada com atenção
pelas autoridades e medidas deverão ser tomadas, como a revisão das
altas taxas de energia,
por exemplo, para não
causar o encarecimento
dos alimentos”, explica
Meirelles.
Na contracorrente
da pandemia, o campo mantém o ritmo de
modernização e busca superar os obstáculos do novo normal.
“A inclusão digital é
muito importante para
o agricultor durante a
pandemia”, diz o presidente da Faesp. “Por
isso, estamos nos modernizando, discutindo
métodos de irrigação e
ampliando a utilização

de energia fotovoltaica.
Defendemos o uso consciente e responsável
da água e energia justamente para otimizar as
operações agrícolas e
melhor aproveitar cada
cultura”, comenta.
A Faesp promove as
boas práticas do uso da
água e vem realizando esforços para tornar a tecnologia mais
acessível aos produtores
paulistas. Nesse sentido, desenvolve comunicação assertiva com
os sindicatos rurais, de
modo a aperfeiçoar as
atividades de irrigação,
além de outras modernidades, visando garantir
maior produção para o
agropecuarista.
“O planejamento

dentro da porteira é
essencial, mas as autoridades precisam estar
atentas e oferecer apoio
para amenizar o impacto da seca, falta de chuva
que, somados à crise
energética, poderão atrasar a próxima safra”,
finaliza Meirelles.

certeiro da água para
as raízes das plantas,
garantindo maior absorção da água e eliminando desperdícios.
Outra tecnologia encontra no céu a fonte de energia. A energia solar também vem
se popularizando com
os chamados sistemas
Inteligência no cam- fotovoltaicos que não
po
substituem a energia
Segundo a Faesp, a ir- elétrica, mas ajudam a
rigação inteligente com reduzir os gastos. Setubulações subterrâneas gundo dados de 2020
para gerar o gotejamen- da Associação Brasileto de forma localizado é ira de Energia Solar
capaz de fornecer água a Fotovoltaica (Absolar),
um perímetro delimita- o setor rural responde
do sem desperdícios. A por 13,2% da potência
atividade ajuda a otimi- instalada no Brasil e os
zar a plantação a obt- investimentos nas proer melhores resultados priedades passam de R$
garantir o escoamento 1,7 bilhão.
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Saúde de Jaguariúna aplica a segunda dose da
vacina contra Covid-19 em casa

nação contra o coronavírus tem ido além
A Campanha de vaci- da vacinação no Parque
De Jaguariúna

Santa Maria. Quando
a pessoa não retorna
na data agendada para
tomar a segunda dose,
a Prefeitura inicia uma
busca ativa e chega até
a ir vacinar a pessoa em
casa para completar a
imunização conforme
indicação do Ministério
da Saúde.
De acordo com dados do relatório VaciVida (sistema on-line do
Governo do Estado de
São Paulo que registra
os nomes das pessoas
vacinadas) levantados
pela Secretaria Municipal de Saúde, até a úl-

tima quinta-feira, dia
22, 224 jaguariunenses
não compareceram para
tomar a segunda dose da
vacina contra a covid-19
na cidade. Esse número
corresponde a 0,7% do
volume total de vacinas
aplicadas na cidade.
Para que os faltosos sejam totalmente
imunizados contra a
covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde
identifica quem são e
tenta entrar em contato
com eles por telefone.
No primeiro momento,
é solicitado para que
todos vão até o Parque

Santa Maria para receber a segunda dose da
vacina. Quando essa
estratégia não funciona,
a equipe da Secretaria
de Saúde faz uma visita
domiciliar para completar a imunização da
pessoa.
A secretária municipal de Saúde, Maria
do Carmo Pelisão, explica que é importante
que todos mantenham
os dados atualizados
para que a equipe possa
encontrá-los caso seja
necessário e a população deve ficar atenta
pois quem teve covid-19

devem aguardar quatro
semanas para tomar a
vacina.
“Até agora Jaguariúna já vacinou mais de
43 mil pessoas com a
primeira dose. Ou seja,
76% da população.
Quando elas recebem
a primeira dose, a aplicação da segunda já é
agendada pela equipe
da secretaria de saúde.
Com isso, a gente também consegue diminuir
o número de jaguariunenses que deixam de
tomar a segunda dose
da vacina”, explicou a
secretária.

Com previsão de outra queda de temperatura,
equipes da Prefeitura fazem nova busca ativa
por pessoas em situação de rua
De Itapira
Com a previsão da
vinda de uma nova
frente fria e queda brusca de temperatura nos
próximos dias, as equipes do Centro Pop, Defesa Civil e da Guarda
Civil Municipal já estão
se organizando para a
‘Operação Frente Fria’.
Hoje à noite o trabalho
já será iniciado com a
sensibilização com as
pessoas que estão em
situação de rua e se recusam a ir para o Abrigo
Municipal. O objetivo
é orientá-los sobre a
chegada da onda polar
e oferecer novamente os
serviços existentes no
abrigo. “Infelizmente
mesmo com todas as
abordagens realizadas
algumas pessoas se recusam a ir para o Abrigo Municipal, temos
deixado cobertores para

estes que se recusam,
porém não é seguro, o
risco de morte por hipotermia é grande nessas condições”, alerta a
Secretária de Promoção
Social Regina Ramil.
“Pretendemos alertálos, sobre a necessidade
de se abrigarem pelo
menos nesses três dias
em que são previstas
quedas bruscas de temperatura”, completou.
Como Plano B para
as pessoas que não aceitam ir para o abrigo,
nos três dias em que a
previsão aponta muito
frio nas madrugadas
– terça, quarta e quinta-feira – em parceria
com a Secretaria de Esportes e Lazer o Ginásio
de Esportes “Antônio
Coraça”, no Cubatão,
será disponibilizado
para pernoite. Um Educador Social, um agente
da Defesa Civil e um

Guarda Civil Municipal
estarão no local. Grupos
voluntários já estão se
mobilizando para oferecer ajuda alimentícia
também.
A Secretária de Promoção Social faz um
apelo para que a comunidade itapirense auxilie nessa busca ativa e
pede para aqueles que
se depararem com uma
pessoa em situação de
rua oriente-a a procurar
atendimento no Centro
Pop, que está situado
na Rua Dorothea de
Freitas nº 33 (fundos),
bairro Pé no Chão. O
telefone para contato é
3863-8111.
A Operação Frente
Fria continua ao longo
dessa semana, sempre
com início as 19h00, e
serão percorridos todos
os locais onde as pessoas em situação de rua
costumam ficar.

Saúde aumenta quantidade de especialidades
médicas no Ambulatório Municipal
De Santo Antônio de na ocupacional, além de
Posse
ampliar os exames cardiológicos e contratar mais
A fim de melhorar a um profissional médico de
qualidade da saúde públi- ortopedia.
ca de Santo Antônio de
Ao todo, a unidade conPosse, a Secretaria Munic- ta com 16 especialidades
ipal da Saúde aumentou a médicas, que somaram
oferta de especialidades apenas no primeiro semédicas no Ambulatório mestre de 2021, 41.836
Municipal, tendo iniciado atendimentos.
neste primeiro semestre
A ampliação da oferos atendimentos de he- ta de especialidades tem
matologia, proctologia, auxiliado em muito a rede
endocrinologia, medici- de atenção básica e conse-

quentemente representa
um salto de qualidade
na prestação e oferta de
serviços para a população,
trazendo mais qualidade
de vida e saúde para todos
os possenses.

Proctologia
Ultrassonografia
Urologia
Endocrinologia
Cardiologia
Medicina Ocupacional
Psiquiatria
Psicologia
Otorrinolaringologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Neurologia

Especialidades Médicas ofertadas no Ambulatório Municipal
Oftalmologia
Hematologia
Nutrição
Reportagem e Foto:
Ortopedia
Anderson Oliveira

Prefeitura seleciona professores de
matemática, inglês e formados em pedagogia
para vagas temporárias
De Holambra
A Prefeitura de Holambra abriu processo
seletivo para professores
de matemática, inglês e
formados em pedagogia,
com habilitação para dar
aulas em educação infantil e fundamental 1. As
inscrições vão de 21 a 28

de julho e são gratuitas.
Devem ser feitas exclusivamente na sede do Departamento Municipal de
Educação, situado à Rua
Solidagos, 48, Jardim
Morada das Flores, das
8h às 11h e das 13h às 16h.
A seleção será realizada através de análise
de currículo para preen-

chimento de uma vaga
temporária de PTEB II
(Professor Titular de
Educação Básica II) Matemática e uma vaga
temporária de PTEB II Inglês, com carga horária
de 24 horas semanais
e salário de R$ 15,59
a hora/aula. A seleção
para o cargo de PTEB I

é destinada à formação
de cadastro reserva, com
salário de R$ 2.176,19
para 150 horas mensais.
Mais informações podem ser obtidas no edital,
disponível no link https://
www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MTgyNDI5, ou através do telefone (19) 3802-1877
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Escola estadual Luiz Leite, em Amparo, terá Programa
de Ensino Integral
cos, recebemos estudantes
em situação de vulnerabilidade social e realizamos
um trabalho de aproximação e diálogo com a
comunidade que faz toda a
diferença na realidade do
aluno”, explicou o diretor
Éder Faria Soares.
Tradição e respeito
A escola completará
127 anos de existência
em outubro de 2021 e
sua história de formação
remonta à união de oito
escolas públicas que
governo do Estado de que funcionavam na cidade,
De Amparo
a unidade fará parte do sendo cinco femininas e
Educadores, direção e Programa de Ensino Inte- três masculinas. O antigo
alunos da Escola Estadual gral (PEI) em 2022.
grupo escolar começou
“Já era do interesse em um imóvel alugado e
- centenária - Luiz Leite,
localizada no município de da escola fazer parte do depois mudou para um
Amparo, comemoraram, programa, uma vez que prédio próprio, projetado
no último dia 12 de julho, atendemos uma comuni- pelo arquiteto Victor Dua notícia anunciada pelo dade de bairros periféri- bugras.

“A tradição, a história
e o respeito conquistado
por uma escola tão antiga
reflete não só nas questões
educacionais, como também no desenvolvimento
sociocultural da cidade
de Amparo”, avalia Éder
Soares.
O nome do patrono
foi adotado em 1976 em
homenagem ao Barão
de Socorro, Luiz de Souza Leite, um dos chefes
políticos do município e,
posteriormente, senador
da República. Tombada
pelo Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e
Turístico, pela Resolução
10, de 11/02/1987, a instituição atende 513 alunos
dos ensinos fundamental
(anos finais) e médio e faz
parte da Diretoria de En-

sino Região Mogi Mirim,
que tem como dirigente
Regina Navas Santos e
supervisora Rosemary
Barbosa.
O que mais chama a
atenção do diretor da unidade é o envolvimento
entre alunos, corpo educacional e comunidade, possibilitando que os alunos
tenham na escola um espaço de segurança e cuidado, sendo para muitos “a
única opção de ambiente
estável”, por causa da situação de vulnerabilidade
social que se encontram.
“Na escola eles se sentem
respeitados, se sentem
parte de um grupo e envolvidos com uma causa”,
complementa.
PEI
A partir de 2022, serão

incluídas ao Programa de
Ensino Integral (PEI) 778
escolas da rede pública
estadual de 118 cidades. A
expectativa da Secretaria
da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc-SP) é
beneficiar 387,3 mil novos
estudantes de ensino fundamental e ensino médio.
Com as novas adesões, o
PEI estará presente em
427 municípios paulistas,
em todas as regiões do estado. Atualmente, são 448
mil estudantes atendidos
em 1.077 escolas de 309
cidades.
A EE Luiz Leite também faz parte do programa de revitalização
Escola + Bonita, com previsão de atendimento pela
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE) ainda este ano.

Cultura na Kombi apresenta o
projeto “Biblioteca Delivery”
De Pedreira
A Secretaria Municipal
de Cultura apresenta o
projeto “Biblioteca Delivery” através da iniciativa
“Cultura na Kombi”, com
objetivo de viabilizar a
boa leitura aos cidadãos

pedreirenses.
Pra participar é fácil,
clique no link: http://
intranet.pedreira.sp.gov.
br:8096/sbbweb_consulta/... e tenha acesso
ao acervo da Biblioteca
Pública Municipal “João
Luiz Alvarenga”, pesqui-

sando por título do livro
ou por autor.
Faça sua escolha, ligando para o telefone
3853-2861 e faça a sua
reserva. “Se você não puder ir buscar, uma vez por
semana, nossa equipe leva
o livro até você”, destaca o

secretário de Cultura João
Paulo Nascimento.
Agora não tem mais
desculpa pra iniciar uma
boa leitura, “Biblioteca
Delivery” é uma ação da
Prefeitura de Pedreira
através de sua Secretaria
Municipal de Cultura.

Prefeitura de Artur Nogueira anuncia revitalização
do prédio da antiga biblioteca e teatro
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio das
secretarias de Planejamento e Educação, anunciou a revitalização do
prédio da antiga Biblioteca e Teatro Municipal.
O local, desativado desde
2011, aguarda há anos
por uma restauração, e
o decorrer do tempo fez
com que problemas como
infiltração e rachaduras
surgissem no interior do
imóvel.
De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), a
revitalização trará muitos
benefícios ao município.
“Nossa gestão é comprometida em manter
sempre viva a história do
município. Ao revitalizar
o prédio, a Prefeitura

de Artur Nogueira tem
preservado o passado,
cuidado do presente e
pensado no futuro”.
O imóvel está localizado na Avenida Fernando
Arens, no Centro, e já deu
lugar a escola Francisco
Cardona, ao Teatro, e
aos livros que compunham a antiga Biblioteca
Municipal. Centenário,
o local sediou histórias
e eternizou lembranças
de pessoas que passaram
por lá desde outubro de
1920, quando ele foi inaugurado.

infelizmente, o local sofreu duramente ao longo
dos anos. Isso porque,
quem entra no prédio
hoje - um século após a
sua construção - se depara com rachaduras nas
paredes, com o forro de
madeira completamente
deteriorado por cupim,
com a pintura desgastada, e com o assoalho de
madeira todo quebrado.
Para o titular da pasta, os sinais de destruição acusam a falta de
cuidado e de reparos
que o patrimônio vem
enfrentando. “Um dos
PRESTES A DESMO- maiores problemas é o
RONAR
telhado. Tem muita infilO secretário de Plane- tração. Parte da história
jamento Fernando Ar- nogueirense tem se derivabene comenta que, teriorado com o tempo, e

um dos únicos patrimônios históricos do município pode desabar a
qualquer momento se
nada for feito. Vamos
trabalhar para que o
aniversário de 102 anos
do prédio seja comemorado com ele já restaurado”,
enfatizou.
Arrivabene ainda pontua que a reforma no
prédio garantirá que ele
continue em pé por pelo
menos mais cem anos.
O também arquiteto e
urbanista explica que a
revitalização resgatará as
características originais
do prédio, desde a pintura até os detalhes de sua
arquitetura que acabaram
sendo removidos entre
uma reforma e outra.

Prefeitura volta a realizar a
tradicional Feira do Produtor Rural
A tradicional Feira do
Produtor Rural de Jaguariúna voltou a acontecer no estacionamento
da Unidade Básica de
Saúde (UBS) Florianópolis, em Jaguariúna, nesta quinta-feira, dia 22.
Na sexta-feira, dia 23,
foi realizada novamente

das 16h30 às 20h e os
produtores rurais da cidade venderam produtos
fresquinhos como frutas,
legumes e verduras.
O evento organizado
pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente em
parceria com a SemarSP (Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural)
e Faesp (Federação da
Agricultura e Pecuária
do Estado de São Paulo),
tinha sido suspenso devido à pandemia de coronavírus e agora também
já foi retomado no Parque
dos Lagos onde acontece
às sextas-feiras das 16h30

às 20h.
A Feria do Produtor
Rural foi criada em outubro de 2018, e oferece
qualidade, preço e, principalmente, grande variedade das hortaliças,
queijos, embutidos e defumados que são produzidos no próprio município.

Mogi Guaçu promove no Recanto a Feira Popular
do Livro até 14 de agosto
De Mogi Guaçu

mais diversos eventos da
cidade.
A Secretaria Municipal
Para o secretário da
de Cultura iniciou nesta pasta, André Sastri, o
sexta-feira, dia 23 de jul- evento literário chega ao
ho, a Feira Popular do Liv- município para fomenro de Mogi Guaçu. Até o tar o hábito saudável da
dia 14 de agosto, cerca de leitura e do consumo de
dois mil títulos estarão à livros. “Acessibilidade
disposição do público nas é a palavra-chave desse
tendas instaladas na Praça evento, que proporcioRui Barbosa (Recanto), no na ainda conhecimento,
Centro, tradicional ponto cultura e entretenimento
de concentração para os ao alcance de todos os

cidadãos”, diz.
De acordo com ele, a
Feira Popular do Livro se
consolida cada vez mais
como um dos maiores
encontros literários em
praça pública do país.
“Diversidade total. Aqui
serão centenas de títulos
com os mais variados temas e vertentes, num total
de 10 toneladas de livros para agradar as mais
diversas faixas etárias

e segmentos culturais”,
comenta.
Sastri ressalta ainda
que o público encontrará
no local livros infantis,
clássicos da literatura
nacional e internacional, filosofia, romance,
história, biografia, saúde,
culinária, entretenimento, mangás, histórias em
quadrinhos e cursos de
desenhos. “E o melhor:
os livros à venda estarão

com preços acessíveis e
populares, o que possibilita a democratização da
leitura, com exemplares a
partir de R$ 10”, conta.
Todas as normas e orientações relativas à prevenção da Covid-19 serão
respeitadas no recinto
da Feira – incluindo uso
obrigatório de máscara e
distanciamento. “Em cada
ponto será obrigatória
a disposição de álcool

em gel para uso do público e todos terão que
usar máscaras”, finaliza o
secretário.
Serviço:
Feira Popular do Livro
de Mogi Guaçu
Data: 23 de julho a 14
de agosto de 2021
Horário: 9h às 21
horas, incluindo sábados
e domingos
Local: Praça Rui Barbosa (Recanto), Centro
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Segunda parcela do Auxílio Municipal
Emergencial começa a ser paga nesta terça
De Mogi Mirim

Emergencial), amanhã
(27).
A Prefeitura de Mogi
Os primeiros a receber
Mirim, por meio da serão aqueles nascidos
Secretaria de Assistên- nos meses de Janeiro,
cia Social, vai iniciar o Fevereiro e Março.
pagamento da segunNa quarta-feira (28)
da parcela do Programa irão receber o auxílio os
AME (Auxílio Municipal nascidos em Abril, Maio

e Junho. Já na quinta-feira (29) receberão o
benefício os nascidos em
Julho, Agosto e Setembro
e na próxima sexta-feira (30), os nascidos em
Outubro, Novembro e
Dezembro.
No total, 1.456

famílias mogimirianas
estão sendo beneficiadas
pelo Programa AME.
São pessoas cadastradas
como “responsável pela
unidade familiar (RF)”
de Janeiro/2019 até
Março/2021 no Cadastro Único (CadÚnico),

com renda per capita de
até ¼ do salário-mínimo
nacional (R$ 275).
O responsável
pela unidade familiar
(CadÚnico) está recebendo o pagamento de
R$ 200 (duzentos reais),
pelo período de 3 (três)

meses. Desde o mês passado, os pagamentos
ocorrem por meio da
Caixa Econômica Federal
e o valor tem sido depositado em conta digital
social (Caixa Tem), em
nome do beneficiário responsável familiar.

Fundo Social de Holambra irá disponibilizar
agasalhos arrecadados na campanha Inverno Sem
Frio em três unidades de saúde do município
O Fundo Social de Solidariedade de Holambra
irá disponibilizar a partir
desta sexta-feira, dia 23
de julho, agasalhos arrecadados durante a campanha Inverno Sem Frio
nos PSFs do Imigrantes,
Fundão e Palmeiras. Os
itens ficarão disponíveis
para que moradores possam fazer a escolha e
retirá-las.

“As temperaturas tiveram uma queda acentuada nos últimos dias
e nosso objetivo com a
ação é disponibilizar,
bem próximo dos moradores, nos bairros, peças
arrecadadas durante a
campanha Inverno Sem
Frio”, explicou a primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Cap-

ato. “ Quem tiver necessidade, basta procurar a
unidade de saúde e retirar o que precisa”, falou.
Desde o início de junho o Fundo Social de
Solidariedade em parceria com o Departamento
de Promoção Social tem
feito a entrega de cobertores para famílias em
situação de vulnerabilidade social. A presidente

do Fundo explica que,
pessoas que não estão
cadastradas no departamento, mas que precisarem do item podem
entrar em contato com
o Centro de Referência
da Assistência Social, o
CRAS, por meio do telefone (19) 3802-1915, que
também funciona como
Whatsapp.

Guardas de Estiva Gerbi e Mogi Guaçu recebem
capacitação da Patrulha Maria da Penha
De Mogi Mirim
A Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim está
“fazendo escola” com a
Patrulha Maria da Penha.
O programa de proteção
à mulher vítima de violência doméstica foi implantado em Mogi Mirim
no mês de março e, de lá
pra cá, têm obtido resultados tão positivos que
despertou o interesse das
cidades da região.
Estiva Gerbi – que já
implantou o programa,

mas ainda atua de forma restrita – enviou três
GCMs para a capacitação
em Mogi Mirim. Já Mogi
Guaçu – que ainda não
implantou a Patrulha Maria da Penha, mas pretende fazê-lo até, no máximo, início de Setembro –
enviou sete guardas para
o curso de capacitação.
Ministrado pela coordenadora Elaine Cristina
Navarro, o curso apresentou técnicas essenciais para lidar com mulheres vítimas de violência

doméstica, que possuem
medidas protetivas.
Elaine também relatou
sua experiência ao longo
dos últimos quatro meses
de atuação da Patrulha
Maria da Penha em Mogi
Mirim e apresentou os dados estatísticos colhidos
até o momento, como por
exemplo, o mapeamento
das áreas mais críticas do
Município em relação à
violência contra a mulher.
“Em Mogi Guaçu, a lei
para implantação da patrulha Maria da Penha foi

aprovada recentemente.
Este tipo de capacitação
visa acelerar o processo
de implantação do programa. Os guardas não
têm ainda a sensibilidade
necessária para lidar com
alguns tipos de situações
relativas à violência contra a mulher, mas sabemos que, com a técnica e
o aprendizado, é possível
salvar vidas”, relatou o
Secretário de Segurança
da cidade vizinha, Paulo reu na sede da Guarda sexta-feira, em dois períoHenrique da Silva Gomes. Civil Municipal de Mogi dos, das 8h30 às 12h e das
A capacitação ocor- Mirim, entre quinta e 13h30 às 17h.

Recursos do PAFE são aplicados por EMEBs e
CEMPIs
De Mogi Mirim
A Secretaria de Educação (Seduc) de Mogi
Mirim finalizou em junho
mais um balanço do PAFE
(Programa de Apoio Financeiro Escolar). Neste
ano, foi intensificado o
trabalho junto às unidades escolares, para a
aplicação dos recursos
geridos por elas através do
programa.

No total, entre EMEBs
(Escolas Municipal de
Educação Básica) e CEMPIs (Centros Educacionais
Municipais de Primeira
Infância), 26 unidades
participam do PAFE.
Os valores transferidos
trimestralmente levam
em consideração a quantidade de alunos matriculados. Unidades com até
300 estudantes recebem
R$ 4.000. Com 301 a 500

alunos recebem R$ 5.000.
Já aquelas com 501 ou
mais alunos recebem R$
7.000.
Na EMEB “Adib Chaib”,
no Jardim Planalto, por
exemplo, foi realizada a
colocação de 67 metros de
revestimento nas paredes
dos corredores do bloco
da Educação Infantil.
Outro exemplo foi
a EMEB “Profª Cleusa
Marilene Vieira De Mello”,

que, no segundo semestre,
promoveu a recuperação
da entrada de alunos e
área de carga e descarga.
São executados ainda
serviços de pintura, instalação de toldos e coberturas, higienização,
conserto de trincas e rachaduras, reparo em telhados e batentes, trocas
de fechaduras, recuperação de parques infantis,
entre outros.

Central de Síndromes Gripais inicia atendimento
24 horas
De Mogi Mirim

A população de Mogi
Mirim já pode contar com
atendimento 24 horas
na Central de Síndromes
Gripais, localizada em
prédio anexo à Santa Casa.
Desde quarta-feira (21), o
atendimento que ocorria
das 7h às 19h foi ampliado,
e agora, ocorre de forma
ininterrupta, 24 horas por
dia, inclusive aos sábados
e domingos.
Quatro equipes completas, formadas por
médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, farmacêuticos e auxiliares já estão
em plena atividade. Todas

as pessoas acometidas por
síndromes respiratórias
são recepcionadas, passam por triagem, são avaliadas quanto aos sinais vitais, recebem atendimento
médico e, de acordo com a
necessidade, são solicitados exames, medicamentos e até internações.
Somente nos três primeiros dias de atendimento 24 horas, a Central de
Síndromes Gripais recebeu, em média, 60 pessoas
por dia. Vale lembrar que,
no auge da pandemia, esse
número já foi bem maior,
chegando a 170 pacientes
por dia. “O bom andamento da vacinação em

Mogi Mirim tem reduzido bastante o número de
pessoas acometidas pro
síndromes gripais. Isso é
muito positivo! Mas, de
qualquer forma, estamos
com a Central preparada
para atender a todos que
necessitam”, comentou a
coordenadora Márcia da
Silva.
O principal objetivo
de iniciar o atendimento
24 horas na Central de
Síndromes Gripais é desafogar o atendimento da
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) da Zona
Leste. Com o encaminhamento dos pacientes
com síndromes gripais

para a Central (unidade
de referência), a UPA da
Zona Leste pode voltar a
focar no atendimento a
outras patologias.
Além disso, por consequência, é possível reduzir a contaminação por
Covid-19, já que pacientes
com outras patologias não
precisam ficar em contato
direto com aqueles com
síndromes gripais, que
eventualmente, estejam
contaminados com o novo
Coronavírus.
FUTURO
A transformação da
Central de Síndromes
Gripais em uma unidade

de referência 24 horas é
apenas o primeiro passo
para, em breve, transformar o local em um Pronto
Socorro.
A atual administração
pretende assim que a pandemia de Covid-19 terminar, dar uma nova destinação ao prédio anexo à

Santa Casa, beneficiando
toda a população.
A ideia é que ali seja
instalada a UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) Central nos mesmos
moldes que, no passado,
funcionou a antiga UANA
(Unidade de Atendimento
Não Agendado).

27 de Julho 2021
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Segunda parcela do Renda Guaçuana
começa a ser paga nesta semana
“Trata-se de um apoio
àqueles que se encontram em situação vulnerável, sobretudo em
função da crise gerada
pela Covid-19”, explica a
secretária municipal de
Assistência Social, Leila
Maria Ramos. “Esse recurso minimiza a preocupação com os gastos de
primeira necessidade e
garante dignidade e subDe Mogi Guaçu
de 90 dias para reduzir sistência a essas famílias”.
É o caso de Milena
os impactos financeiros e
Araújo Silva, de 28 anos,
A segunda parcela do sociais da pandemia.
Programa Renda GuaçuaLançado pelo prefeito desempregada e mãe de
na, de auxílio emergencial Rodrigo Falsetti e ver- duas filhas. “Com o dina famílias em situação de eadores no final de abril e heiro, coloquei a comipobreza ou extrema po- com primeiro pagamento da na mesa da família e
breza residentes em Mogi feito em junho, o Renda ainda ajudou na compra
Guaçu, começa a ser paga Guaçuana já beneficia do botijão de gás”, conta.
na próxima segunda-fei- 4.144 núcleos familiares “Estamos muito felizes
ra, dia 26 de julho. O sub- da cidade, o equivalente com esse auxílio dado
sídio, de R$ 150 mensais, a cerca de 18 mil pessoas pela Prefeitura, que é
está sendo concedido pela entre crianças, jovens, tão importante em um
momento de tanta diPrefeitura pelo período adultos e idosos.

ficuldade que estamos
vivendo”.
Para a assistente social
do Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) da Zona Sul, Luceli de Souza Coffani, o
auxílio tem se mostrado
extremamente importante. “Com a pandemia,
aumentou a desigualdade
social, colocando em risco
a vida de trabalhadores e
trabalhadoras que perderam as condições mínimas de subsistência”,
reforça.
Cidadãos inscritos no
Cadastro Único até o dia
12 de fevereiro de 2021
podem realizar consulta
sobre o programa pelo
site https://rendaguacuana.mogiguacu.sp.gov.
br, informando número
do CPF e a data de nascimento. O pagamento é

realizado de acordo com
o mês de aniversário da
pessoa cadastrada. A terceira e última parcela,
prevista para agosto, será
creditada entre os dias 23
e 26 daquele mês.
“O dinheiro pode ser
utilizado por meio do
aplicativo Caixa Tem,
retirado em lotéricas ou
diretamente nas agências da Caixa Econômica
Federal da Praça Antonio
Giovani Lanzi (Capela)
e da Avenida dos Trabalhadores”, explica o
secretário municipal de
Finanças, Paulo Roberto
Campos Valim. “Estamos
muito felizes que esse
auxílio, tão importante
em um momento tão difícil, esteja ajudando as
famílias de Mogi Guaçu”.

cela
26/07/2021 – Beneficiários nascidos de Janeiro a Março
27/07/2021 – Beneficiários nascidos de Abril
a Junho
28/07/2021 – Beneficiários nascidos de Julho
a Setembro
29/07/2021 – Beneficiários nascidos de Outubro a Dezembro
Cronograma da 3ª Parcela
23/08/2021 – Beneficiários nascidos de Janeiro a Março
24/08/2021 – Beneficiários nascidos de Abril
a Junho
25/08/2021 – Beneficiários nascidos de Julho
a Setembro
26/08/2021 – Beneficiários nascidos de OutCronograma da 2ª Par- ubro a Dezembro

Prefeitura adianta metade do 13º salário dos
servidores municipais
De Mogi Guaçu

mia local, contribuindo
para fortalecer a atividade
A Prefeitura de Mogi comercial nesse período
Guaçu adiantou nesta de retomada.
sexta-feira, dia 23 de julDe acordo com o preho, o pagamento de meta- feito Rodrigo Falsetti, a
de do 13º salário de cerca decisão deverá promovde 3,3 mil servidores mu- er resultados positivos
nicipais. Além de bene- para toda a cidade – e
ficiar o funcionalismo, a é também uma ação de
medida visa redistribuir reconhecimento aos sergastos e injetará cerca de vidores pela dedicação
R$ 5 milhões na econo- demonstradas ao longo

desse primeiro semestre
de governo.
“É um montante expressivo que passará a
circular pelo comércio
de bens e serviços da cidade, aumentando o rendimento de quem está
batalhando para se manter aberto e ampliando
também a arrecadação do
município”, explica.
Segundo o secretário

municipal de Finanças,
Paulo Roberto Campos
Valim, a antecipação está
alinhada ao controle de
fluxo de caixa da gestão.
“É um movimento importante, bom para o
funcionário, bom para o
comércio nesse momento
e que aliviará os compromissos previstos para
o final deste exercício”,
avalia.

Trecho da Avenida Brasil é interditado para
melhorias na rede de esgoto
De Mogi Guaçu

a fim de orientar o fluxo
de veículos. A medida viaA Secretaria Municipal biliza a execução de obras
de Obras e Mobilidade in- promovidas pelo Serviço
terditou nesta quinta-fei- Autônomo Municipal de
ra, 22 de julho, o trânsito Água e Esgoto (SAMAE)
em trecho da Avenida para instalação de interBrasil, sentido Centro, ceptadora de distribuição
em área compreendi- de esgoto com tubos de
da entre a rotatória da concreto ao longo de 120
Avenida Rodrigo Mazon e metros de extensão da
rotatória de acesso à Rua pista.
Oscar Chiarelli. O fechaMotoristas de caminmento se estenderá até a hões são recomendados a
próxima terça, dia 27.
fazer o desvio pela AveniA via permanecerá da Rodrigo Mazon até
devidamente sinalizada a Rua José de Oliveira,

virarem à direita e dirigirem rumo à Rua Oscar
Chiarelli. Lá, devem virar
outra vez à direita para

que possam retornar à
Avenida Brasil sem terem
que passar pela região
central da cidade.

27 de Julho 2021

Editais
Extrato de Contrato

Extrato de Contrato
Contrato - 020/2021
Processo – 024/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: GRANADA Comércio de Tubos e Conexões Eireli.
Objeto: A contratada obriga-se a fornecer de forma integral 110 (cento e dez) unidades de selim PVC
coletor com travas 150 X 100 mm , 22(vinte e dois) unidades de selim PVC coletor elástico 200 X 100
mm, 15(quinze) unidades de selim PVC coletor elástico 300 X 100mm e 147 (Cento e quarenta e sete)
unidades de anel de borracha para coletor ocre 100mm.
VALOR de R$ 9.450,39 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Nove Centavos), sendo
o pagamento efetuado em 28/42 dias da entrega do(s) matéria(is), mediante a entrega dos respectivos documentos fiscais e após a aprovação dos responsáveis do SAEAN.
Data Assinatura: 26 de jullho de 2021

Extrato de Contrato Aditado
Contrato: 024/2020
Pregão Presencial: 006/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: MASTER CONTROL LTDA
Objeto: Fica aditado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, tendo como inicio da vigência o dia 20 de julho de 2021 a 20 de julho de 2022, com termos em acordo com o contrato inicial
e conforme Lei. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
Valor: R$ 84.897,20 (Oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)
Data Assinatura: 20 de jullho de 2021

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
CONTRATO Nº 83/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3977-0/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MAX MEDICAL
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Objeto: Fornecimento de insumos para abastecimento do Serviço Básico de Saúde Municipal (Pronto Socorro e Unidades Básicas
de Saúde). Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Dotação orçamentária: 274-06.01.10.301.0040.2.029.339030.05.310001. Data de assinatura: 23/06/2021.
Artur Nogueira, 22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 85/2021 – INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADM Nº 4038-0/2021 tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de insumos para cumprimento do mandado judicial expedido no processo judicial nº 0000153-77.2020.8.26.0666. Vigência: 04 (quatro)
meses. Valor total: R$ 6.210,00 (seis mil e duzentos e dez reais). Dotação orçamentária: 46402.06.05.10.301.0040.2.083.339091.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 22 de
julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 86/2021 – INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADM Nº 4091-9/2021 tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ABBOT LABORATÓRIOS
DO BRASIL LTDA. Objeto: Fornecimento de insumos para cumprimento do mandado judicial. Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Valor total: R$ 5.598,40 (cinco mil e quinhentos e noventa e oito reais e
quarenta centavos). Dotação orçamentária: 464-06.05.10.301.0040.2.083.339091.01.3100000. Data
de assinatura: 01/07/2021. Artur Nogueira, 22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
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Saúde de Pedreira
realiza “Campanha de
Combate a Dengue”

Contrato - 018/2021
Processo – 022/2021
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: EMEC Brasil Sistemas de Tratamento de Água Ltda
Objeto: A contratada obriga-se a fornecer 01(um) bomba dosadora de diafragma modelo FGM360 e
de 2 (dois) Bombas dosadoras EMEC modelo FCEJK 0310.
VALOR de R$ 8.990,00 (Oito Mil Novecentos e Noventa Reais), sendo o pagamento efetuado em
28/56 dias da entrega do material, mediante a entrega dos respectivos documentos fiscais e após a
aprovação dos responsáveis do SAEAN.
Data Assinatura: 26 de jullho de 2021
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De Pedreira
A Secretaria de
Saúde de Pedreira e o
Departamento de Vigilância Epidemiológica
estão desenvolvendo a
“Campanha de Combate a Dengue”, realizando o trabalho de
conscientização dos
moradores dos bairros, além da limpeza
de áreas públicas e
recolhimento de materiais que possam servir
de criadouros para o
mosquito Aedes Ae-

gypti, transmissor da
Dengue, Chikungunya,
Zika e Febre Amarela.
A Vigilância Sanitária divulgou nesta
semana os números
da Dengue registrados até o momento
em Pedreira, sendo:
84 casos notificados e
13 casos confirmados.
“Não registramos até
o momento nenhum
caso de Zika ou Chikunguya, porém pedimos a população para
que colabore com a
Campanha de Combate
a Dengue”, destaca a
secretária de Saúde,
Ana Lúcia Nieri Goulart.
Mobilize sua família
e elimine a água parada, ajudando, assim, a

combater os focos que
podem virar criadouro
do Aedes Aegypti que é
um mosquito doméstico. Ele vive dentro de
casa e perto do homem.
Com hábitos diurnos, o
mosquito se alimenta
de sangue humano,
sobretudo ao amanhecer e ao entardecer.
A reprodução acontece
em água limpa e parada, a partir da postura
de ovos pelas fêmeas.
Quando o foco do mosquito é detectado e não
pode ser eliminado
pelos moradores, como
em terrenos baldios ou
lixo acumulado na rua,
a Secretaria Municipal
de Saúde deve ser acionada para remover os
possíveis criadouros.

Trecho do fim da Rua
Comendador João
Cintra passa a ser de
mão única
De Itapira
A partir da próxima
semana o trecho do fim
da Rua Comendador
João Cintra, na altura
da Auto Escola Nacional,
passará a ser mão única.
Os motoristas que transitam pelo local poderão
apenas subir a via.
Quem vem da Rua
Agostinho Cavenaghi no
sentido bairro x Centro
poderá apenas seguir

reto pela mesma rua e
quem desce do Largo
São Benedito terá que
convergir à direita para
a Rua Agostinho Cavenaghi e depois acessar a
Rua Saldanha Marinho.
A mudança visa organizar o fluxo de veículos nesse cruzamento
da Avenida Rio Branco
com a Rua Comendador
João Cintra e também
garantir a segurança dos
motoristas que farão o

acesso para a avenida
apenas por vias que possuem semáforo (Rua Saldanha Marinho ou Rua
Joaquim Inácio). Para
quem segue pela avenida
não haverá alterações.
Na terça-feira, 27, o
Departamento de Trânsito fará a colocação de
placas e sinalização do
solo. Agentes de Trânsito também estarão no
local para orientar os
motoristas.

GCM inicia
requalificação dos
profissionais

CONTRATO Nº 88/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3482-1/2021 tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MILLINNOX ARTEFATOS DE ALUMÍNIO E INOX LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de equipamento para prestar serviços
de realativos à sua instalação nas dependências da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARTUR NOGUEIRA (APAE). Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). Dotação orçamentária: 970-07.01.08.243.0014.1.013.449052.05.5000087 e
570-07.01.08.244.0014.2.016.339039.01.5100000. Data de assinatura: 01/07/2021. Artur Nogueira,
22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 89/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4036-4/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): QUINTAL &
ALINE DECORAÇÕES LTDA – ME. Objeto: Fornecimento de cortinas e persianas que serão instaladas no Gabinete do Executivo Municipal e na sala da Secretaria Municipal de Administração, nas
dependências do novo Paço Municipal, situado à Avenida XV de Novembro, nº 1.400. Vigência: 90
(noventa) dias. Valor total: R$ 16.167,00 (dezesseis mil e cento e sessenta e sete reais). Dotação orçamentária: 24-02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.1100000. Data de assinatura: 08/07/2021. Artur
Nogueira, 22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 090/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3987-9/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MEGA GESSO
ART’S LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de divisórias e forro de gesso acartonado para aparelhamentos das salas do Novo Paço Municipal, situado à Avenida XV de Novembro, nº 1400. Vigência: 90
(noventa) dias. Valor total: R$ 16.845,00 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta e cinco reais). Dotação orçamentária: 24-02.01.04.122.0003.2.069.339030.01.1100000. Data de assinatura: 16/07/2021.
Artur Nogueira, 22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 091/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3623-0/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): FCD ENGENHARIA LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de divisórias e forro de gesso acartonado para aparelhamentos das salas do Novo Paço Municipal, situado à Avenida XV de Novembro, nº 1400. Vigência: 90
(noventa) dias. Valor total: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Dotação orçamentária:
630-10.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data de assinatura: 15/07/2021. Artur Nogueira,
22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 092/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3306-2/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): VANDERLEI A.
ANSELMO & CIA LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais de construção para obras de acabamento
do imóvel denominado Praça dos Esportes e da Cultura – Praça CEUs, conforme memorando da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação. Vigência:
60 (sessenta) dias. Valor total: R$ 8.580,40 (oito mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos). Dotação orçamentária: 167-04.01.04.122.0003.2.044.339030.01.1100000. Data de assinatura:
16/07/2021. Artur Nogueira, 22 de julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 093/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3519-0/2021
tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT EIRELI. Objeto: Fornecimento de equipamento para ser
utilizado no drone DJI Phantom 4 Pro, de propriedade da Polícia Municipal de Artur Nogueira,
vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta centavos). Dotação orçamentária: 16704.01.04.122.0003.2.044.339030.01.1100000. Data de assinatura: 16/07/2021. Artur Nogueira, 22 de
julho de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 213,03”

A Guarda Civil Municipal iniciou a requalificação de todo seu efetivo profissional. Todos
os guardas, de forma escalonada, estão passando por um treinamento
para atualização e aper-

Editais

feiçoamento de técnicas
de controle de tumulto e
desobediência.
O objetivo é fazer com
que os guardas municipais estejam bem preparados nas ruas, para as
mais diferentes situ-

ações, incluindo abordagens que envolvam risco.
O treinamento é
contínuo e ocorre pelo
período de duas horas,
todos os dias, na sede da
Secretaria de Segurança
Pública de Mogi Mirim.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 - SUSPENSÃO
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico aos interessados a SUSPENSÃO da
licitação acima citada que tem por objeto a prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de vias
públicas, bem como Jardins, Praças, Corredores Centrais e Áreas Verde. Artur Nogueira, 23 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$ 39,45”

27 de Julho 2021
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ACOMPANHE
SEMANALMENTE ESTÁ
PÁGINA DE ENTRETENIMENTO
DO MUNDO DOS FAMOSOS
NOS JORNAIS DO GRUPO O
REGIONAL

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

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.

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.

Agora vai

Faltou dizer

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%.

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.

Frente pro mar

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
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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.

- Caderno A |

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

10

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
“Gênesis”, 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.

