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Mogi Guaçu sedia audiência pública do Estado
para discutir Agrupamento Urbano da Mogiana
Mogi Guaçu sediou nesta sexta-feira, dia 27 de
agosto, nas dependências
do Centro Cultural, audiência pública promovida
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional para discutir a
criação do Agrupamento
Urbano da Mogiana. Participaram do encontro,
além do prefeito Rodrigo Falsetti, prefeitos e
vereadores da região, o
deputado estadual Barros
Munhoz e os secretários
estaduais de Agricultura
e Abastecimento, Itamar
Borges, e de Habitação,
Flavio Amary. O vice-governador Rodrigo Garcia
conversou com os presentes ao vivo por videoconferência em função
do mau tempo na capital,
que impediu a decolagem
para deslocamento até a
cidade.
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SP atinge menor média diária de novas
internações por COVID-19 de toda a pandemia
O estado de São Paulo chegou à menor média diária de
novas internações por COVID-19 de toda a pandemia
nesta semana, com 740 hospitalizações por dia, indicando
uma queda de 11,9% em relação à semana epidemiológica
anterior. Esse número chegou
a ser 4,5 vezes maior no pico
da segunda onda, chegando
à 3.381 na média do início de
março.
Como resultado da campanha de vacinação e da manu-

Jaguariúna
começa
a vacinar
adolescentes
de 15 a 17
anos sem
comorbidades
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Saúde, começou a
vacinar os adolescentes
com idade entre 15 e 17
anos sem comorbidades
nesta segunda-feira, dia
30 de agosto. A imunização de adolescentes
com comorbidades e deficiências a partir dos 12
anos, além de gestantes
ou puérperas nessa faixa etária, também será
feita. A vacinação é realizada no Parque Santa
Maria, das 15h às 19h.
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tenção de medidas preventivas
mesmo com a retomada total
das atividades econômicas,
desde o último final de semana, os indicadores atuais estão
entre os menores números
já vistos no decorrer de todo
o monitoramento feito pelo
Governo de São Paulo.
Também foi alcançada a
menor média diária de novos
óbitos do ano, com 188 nesta
semana e uma queda de 20,7%
em relação à anterior. Até então, a média mais baixa havia

sido registrada em meados de
janeiro. O número foi quatro
vezes maior entre a segunda
e terceira de março, marcado
por recordes nos indicadores.
Pela primeira vez em 2021,
os novos casos também chegaram a uma média diária
inferior a 6 mil, registrando
5.865 nesta semana, com um
declínio de 8,4% comparando-se à semana epidemiológica
antecedente. Essa média chegou a ultrapassar 17,6 mil no
final de maio.
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Holambra
contabiliza 14
novos casos
de Covid-19
na semana;
não há registro
de óbitos há
47 dias

Conferência
define
políticas
públicas da
Assistência
Social em
Mogi Mirim

Segundo balanço semanal
divulgado pelo Departamento Municipal de Saúde nesta
quinta-feira, dia 26 de agosto,
foram registrados 14 novos casos de Covid-19 no município
nos últimos sete dias, somando
2.025 desde o início da pandemia. O número total de óbitos
é de 14 e permanece inalterado
há 47 dias. 22 pessoas estão em
isolamento domiciliar e não há
pacientes internados. Durante
a semana, 225 doses da vacina
contra a doença foram aplicadas, sendo que 44 pessoas
receberam a primeira dose e
181 a segunda.
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Na quinta-feira (26), foi
realizada a 10ª Conferência
Municipal de Assistência Social. O evento ocorreu na sede
do Projeto ICA, sob a temática:
“Assistência Social: Direito do
Povo e Dever do Estado, com
financiamento público, para
enfrentar as desigualdades
e garantir a proteção social”.
Diante da situação de pandemia, o Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), em
debate com suas representações, elencou pela realização
de pré-conferências junto à
rede de atendimento, nos espaços de trabalho e territórios
em que atuam.
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Projeto
Fila Zero
tem início
e pretende
zerar filas de
exames em
Amparo

Serviços de
saúde são
aprovados
por
itapirenses
em pesquisa

Nesta sexta-feira, 27 de
agosto, a Secretaria de Saúde deu início ao projeto Fila
Zero, que tem o objetivo
de zerar as filas de espera
para os exames de Ultrassonografia, Mamografia e
Tomografia. dos exames.

Em nova pesquisa feita pela
INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos)
junto a 400 moradores maiores
de 16 anos, a Saúde Pública itapirense teve boa aprovação. Foram
reunidas avaliações a respeito
dos hospitais municipais, unidade básica de saúde, farmácia
e pronto socorro da rede pública.
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Mogimirianos são campeões no
Arte do Boxe

No sábado (21), foi promovido, no Clube Mogiano,
a quarta edição do Arte do
Boxe. Foi uma noite de 12
lutas, organizada pelo projeto Arte da Luta, do treinador
Márcio Evandro Ribeiro
e com apoio da Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim,

através da Secretaria de
Esporte Juventude e Lazer
(Sejel), comandada por Wilians Mendes. O ápice foi
a presença do ídolo Eder
Jofre, três vezes campeão
mundial. Mas, é lógico. O
brilho de quatro mogimirianos também encantou.
Página 7.
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ARTIGOS
Paiva Netto
Mais uma vez utilizo este
espaço para falar-lhes do
gravíssimo problema da
falta d’água, que persiste em
invocar nossa meticulosa
atenção, seguida de atitudes
acertadas.
Na série de palestras que
proferi no início dos anos
1990, a respeito do Apocalipse de Jesus, a fim de
torná-lo mais acessível aos
Simples de Coração, trouxe,
por exemplo, ao debate a
questão da possível guerra
pela água em várias regiões
do planeta, já àquela altura
noticiada pela imprensa.
Com tristeza e preocupação, vivenciamos nos
dias atuais, até mesmo em
metrópoles brasileiras, o
trágico fantasma da carência de água.
Além dos fatores climáticos, que, desde a Revolução
Industrial, mais fortemente
influenciamos de forma
condenável, o que temos

O que fizemos da água?
feito com esse precioso líquido, fator básico da vida?
É fácil observar no mundo o ato criminoso do desperdício. Às crianças, aos
jovens e aos adultos, insisto
neste ensinamento: a migalha de hoje é a farta refeição
de amanhã. E, por extensão,
a gota d’água de hoje é o
abundante manancial do
amanhã. E, nestes tempos,
de agora mesmo. Ajudemos
a evitar o pior.
Em Apocalipse sem
Medo (2000), ressaltei que,
apesar dos esforços ecológicos de muita gente boa, o ser
humano ainda vive a poluir
tudo, como na advertência
do Profeta Isaías, 24:5: “Na
verdade, a Terra está contaminada por causa dos
seus moradores, porquanto
transgridem as leis, violam
os estatutos e quebram a
Aliança Eterna”.
A água tornou-se pouca
em diversos pontos do orbe,
mas continua sendo maltratada. E a água doce corres-

ponde a menos de 3% do
que existe no planeta. O restante é principalmente água
salgada, em torno de 97%.
Como é que as coisas ficam?
(...) Preservá-la não se resume a medidas de governos.
Exige decisivos cuidados
que precisamos nós, cidadãos, ter também com ela.
É necessário que deixemos
de ser meros observadores
e passemos a atuar como
ativos participantes. Afinal
de contas, está em jogo a
nossa própria existência.
Exato: nossa própria vida!
E a correção disso demanda
Justiça e Boa Vontade, vistos como antídoto contra a
ganância, que, de tão cega,
não percebe estar cavando
a sepultura inclusive para
si mesma.
Aquecimento global
O instituto de meteorologia do Reino Unido (Met
Office) declarou 2016 como
o ano mais quente da História, desde que tiveram

Violência é genética?
*

Por José Renato Nalini
O ser humano é
uma espécie paradoxal. Capaz do mais devotado altruísmo e da
mais cruel violência.
Às vezes, o mais pacífico dos indivíduos,
quando provocado,
reage como primata.
Afinal, somos civilizados ou selvagens?
Pode ser que sejamos
ambos a um só tempo.
O livro “Comporte-se: a biologia humana em nosso melhor e
pior”, do cientista Robert Sapolsky ajuda
a conhecer melhor a
natureza do bicho racional. Não se propõe
a desvendar o motivo
pelo qual mães matam filhos, maridos
matam mulheres e
vice-versa, porque há
carnificinas, crueldades inimagináveis
com pessoas aparentemente sãs, infligindo maldades em vulneráveis. O que ele
mostra é que o bem e
o mal estão entrelaçados na mesma pessoa.
Parece de bom tom
dizer que não se é violento e não se aprova

qualquer exercício de
violência. Mas isso
é para o discurso.
Quando se vê um filho agredido, então a
violência vale. Reagir
de forma semelhante,
mas com sinal inverso, é o justo. O ofensor
“merece” essa reação.
A ciência pode
mostrar um mosaico
de influências que faz
o ser humano reagir
de uma forma num
episódio e de outra
numa ocorrência análoga. Para isso servem
a psicologia social e
comportamental, a
neurociência, a endocrinologia, a genômica, a antropologia
e a arqueologia, a sociologia e a ética ou
ciência moral. O humano é uma criatura
provida de várias personalidades. A dupla
personalidade é muito pouca para conter
o cadinho e multiversidade de tons no
comportamento da
espécie.
A educação pode
controlar os gestos
mais incontidos e re-

frear os rompantes?
Ajuda, mas não é milagrosa. Não é verdade que o estágio civilizatório evidencie uma
ascensão na trajetória
da humanidade, que
os ufanistas presumem seja perfectível.
Isso parece servir
para a demonstração
de que o bicho-homem é surpreendente, quando encarado de frente e muito
próximo, ninguém
pode ser considerado “normal”. Ajuda a
desenvolver a humildade e a adotar técnicas de controle, para
que não haja irrupção
intempestiva, causadora de desatinos,
que justificam a existência do consistente
arsenal da segurança
e do sistema Justiça.
Controlemo-nos!
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

Muito além do mercado
*

Por Paiva Netto
Com a Economia
da Solidariedade Espiritual e Humana,
dentro da Estratégia da Sobrevivência, procuro demonstrar que, acima do
mercado, existe um
requisito anterior a
ele próprio, que há
de subsistir eternamente. Trata-se do
Espírito Eterno do
ser humano que, evoluído e valorizado
como o Capital de
Deus, torna-se o fulcro de equilíbrio da
Economia, porque se
contrapõe à ganância
e à impunidade.
Afrânio Peixoto
(1876-1947), médico
baiano, deputado federal e escritor que
marcou a ficção realista e impressionista

do início do século
20, certeiramente
expressou: “Através
do tempo o lucro
impiedoso cresceu e
campeou. É ele que
faz as calamidades e
as guerras, porque a
ambição ilícita é que
gera a ferocidade da
espoliação e da conquista”.
Diante do exposto
por esse eminente
membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), convém
esclarecer que, ao
falar no papel ainda
não devidamente conhecido do Espírito
Imortal na Economia,
não proponho uma
quimera inatingível.
Refiro-me àqueles
seres humanos que
aplicam a consciência

espiritual deles no
dia a dia, pois estão
plenamente cônscios
— em Espírito e Verdade, pelo prisma do
Novo Mandamento
do Cristo — a respeito
de sua verdadeira origem, que é divina, e,
portanto, vivem a Cidadania do Espírito.
Com tal sabedoria, não poderão, sem
más consequências
para si mesmos, alegar-se vítimas de ceticismos nocivos ou
fanatismos, visto que
o Divino Dono do Capital chamado Espírito virá, por processos
que a maioria ainda
não deduz, cobrar
dos seus reducionistas ou detratores os
desvios. Reafirmo: a
Economia é a mais

início os registros da temperatura global (1850). Ainda
segundo o referido serviço,
a média de 2016 alcançou
1,16 grau Celsius acima do
que foi observado antes da
Revolução Industrial.
No dia 9 de agosto de
2021, a ONU apresentou o
Painel Intergovernamental
sobre Mudança do Clima
(IPCC). Durante o evento,
foi divulgado contundente
estudo de diversos cientistas, enfatizando que, por
causa da “intensidade de
eventos extremos, como
secas prolongadas, ondas
de calor, tempestades e furacões, (...) a temperatura
média do planeta tende a se
elevar em 1,5 ºC nas próximas duas décadas, trazendo
devastação generalizada”.
A cada pesquisa nova,
a Ciência se convence de
que a atuação humana tem
apressado o aquecimento do
planeta. E as consequências
estão aí, à vista de todos. A
complexidade dos desafios

espiritual das ciências ou arte, porquanto enfeixa o ordenamento dos bens
imprescindíveis à sobrevivência das cidadãs e dos cidadãos e à
melhoria da qualidade de vida, espiritual,
moral e fisicamente
falando. Abordar com
apurado senso esse
assunto é incumbência natural dos religiosos e mesmo dos
descrentes em relação à existência da
Divindade, mas que
trazem dentro de si o
apreço pela nobreza
do semelhante. Sem
espírito solidário,
não haverá civilização sobrevivente.
Os sinais dos
maus-tratos sofridos
pelo nosso planeta
são evidentes e demonstram a falta de
caridade de muitos
para com a morada
que o Ser Onidirigente dos Mundos
criou para a nossa
evolução. O pastor
evangélico Paulo Leivas Macalão (19031982) retrata em suas
palavras a Bondade
Sublime do Supremo Governante dos
Universos e o descaso dos habitantes da
Terra:
“Recebemos há
dias um grande e
belo mamão, que nos
foi oferecido como
primícias. Quando o
fruto foi partido ao
meio, fiquei maravilhado com a quantidade de sementes que
possuía.
“Ao verificar o
interior do mamão
cheio de sementes,
Deus me revelou duas
grandes verdades: a
abundância existente

e o convite de Deus
à fartura, e o nosso
descuido, no comer
os frutos: jogar fora
as sementes”.
Allan Kardec, conhecido como “o Codificador do Espiritismo”, registra em
O Livro dos Espíritos,
pergunta 685, lição
que vem ao encontro do que estamos
expondo: “A ciência
econômica procura
remédio para isso
[o mercado de trabalho] no equilíbrio
entre a produção e o
consumo. Mas, esse
equilíbrio, dado seja
possível estabelecer-se, sofrerá sempre
intermitências, durante as quais não
deixa o trabalhador
de ter que viver. Há
um elemento, que se
não costuma fazer
pesar na balança e
sem o qual a ciência econômica não
passa de simples teoria. Esse elemento
é a educação, não
a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos
referimos, porém, à
educação moral pelos livros e sim à que
consiste na arte de
formar os caracteres,
à que incute hábitos,
porquanto a educação é o conjunto dos
hábitos adquiridos”.
Urge um grande
serviço ecumênico
de reeducação, de
modo que todas as
barreiras de ódio sejam derrubadas. Há
certos ensinamentos
que devem ser reiterados, por exemplo: o problema não
é bem de leis, mas de
homens, porquanto,
como já escrevi, não
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se intensifica, incluída a que
afeta diretamente a economia das nações.
O Apóstolo Paulo, há dois
milênios, em sua Epístola
aos Gálatas, 6:7, deu uma lição que poderia repetir hoje
literalmente: “Ninguém se
iluda, porque Deus não se
deixa escarnecer. Aquilo
que o homem semear, isso
mesmo terá de colher”.
Ouçamos o alertamento
bíblico. O Pai-Mãe Celestial
certamente aguarda de nós
bom senso e muito trabalho em prol do bem-estar
da humanidade. Peçamos
a Ele proteção para as providências terrenas; chuva
para os lugares secos; um
clima mais equilibrado para
a saúde das pessoas. E não
desprezemos o poder da
oração e da vigilância coletivas.
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com
há regime bom enquanto o homem for
mau (desculpem o
cacófato). A presente
globalização requer,
para que resulte em
maior estabilidade
para o orbe que habitamos, a pacificação
dos corações. Batalha mais árdua, bem
mais desafiadora —
quando a insensatez
resiste ao progresso
do Espírito que anima o ser humano —
do que as guerras que
têm ensanguentado
as páginas da História. Diante das dificuldades, jamais se
esqueçam: quando a
Boa Vontade dos seres humanos se une à
Boa Vontade de Deus,
não há obstáculos intransponíveis. Dure
o tempo que for preciso para se concretizar a imprescindível Cultura de Paz,
porquanto “tudo é
possível àquele que
crê” (Evangelho, segundo Marcos, 9:23),
como preconizou o
Administrador Celeste, que sempre soube
o que pregava.
Respeitado o livre-arbítrio de todos, é
imperativo que haja
união, enquanto é
tempo, para o que
se tornam absolutamente necessárias
paciência e audácia,
fatores preponderantes para o advento
da nova Economia,
alicerçada nas Leis
Econômicas de Jesus.
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com
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SP atinge menor média diária de novas internações por
COVID-19 de toda a pandemia
à semana epidemiológica anterior. Esse
número chegou a ser
4,5 vezes maior no
pico da segunda onda,
chegando à 3.381 na
média do início de
março.
Como resultado da campanha de
vacinação e da manutenção de medidas preventivas mesmo com a retomada
total das atividades
econômicas, desde o
último final de semana, os indicadores
atuais estão entre os
Da Redação
média diária de no- mana, com 740 hos- menores números já
vas internações por pitalizações por dia, vistos no decorrer de
O e s t a d o d e S ã o COVID-19 de toda a indicando uma queda todo o monitoramenPaulo chegou à menor pandemia nesta se - de 11,9% em relação to feito pelo Governo
de São Paulo.

Também foi alcançada a menor média
diária de novos óbitos
do ano, com 188 nesta
semana e uma queda
de 20,7% em relação
à anterior. Até então,
a média mais baixa
havia sido registrada
em meados de janeiro.
O número foi quatro
vezes maior entre a
segunda e terceira de
março, marcado por
recordes nos indicadores.
Pela primeira vez
em 2021, os novos
casos também chegaram a uma média
diária inferior a 6
mil, registrando 5.865
nesta semana, com
um declínio de 8,4%

comparando-se à semana epidemiológica antecedente. Essa
média chegou a ultrapassar 17,6 mil no
final de maio.
Entre 17 de janeiro e 29 de agosto, o estado de São
Paulo aplicou 49,88
milhões de vacinas
contra COVID-19 e
já alcançou 97,11%
de todos os adultos
com pelo menos uma
dose de vacina, sendo que quase metade
já possui esquema
vacinal completo (a
cobertura total é de
47,23%). Os dados
são do Vacinômetro,
extraídos às 12h45
deste domingo.

Comprovante de vacinação no Poupatempo Digital é o
oficial do Estado e pode ser usado por todos os cidadãos
vacinados em SP
Da Redação

ciais, graças ao avanço da
vacinação em São Paulo,
empresas e estabelecimentos passam a solicitar
a apresentação de um
comprovante da imunização contra a Covid-19, o
que pode ser feito de maneira simples pelo celular.
Só este ano, já houve mais
de 1,2 milhão de acessos
à carteira de vacinação
digital que além de oficial
respeita todas as práticas
de segurança previstas na
Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).
O banco de dados do
Estado, com as doses aplicadas pelos municípios e

registradas na plataforma
VaciVida, ficam armazenados no Data Center
da Prodesp, empresa de
Tecnologia do Governo
de São Paulo, responsável
pela administração do
programa Poupatempo,
e só são encaminhados
ao Governo Federal para
abastecer o sistema do
Ministério da Saúde.
Atualmente com 120
opções e a facilidade de
poder ser acessado na
palma de mão, 24 horas
por dia, quando e onde
quiser, o Poupatempo
Digital disponibiliza três
funcionalidades da vaci-

nação: o pré-cadastro,
acesso à carteira digital e
o certificado de vacinação.
O diretor da Prodesp –
empresa de Tecnologia do
Governo de São Paulo que
administra o Poupatempo
-, Murilo Macedo, explica
o objetivo da integração
das funcionalidades da
vacina no aplicativo. “O
Poupatempo é reconhecido por reunir serviços
de diferentes esferas do
setor público, estaduais e
municipais, em um único
lugar, com eficiência e
respeito ao cidadão, seja
de forma física ou digital.
Pelo celular, o usuário de

qualquer região encontra
tudo o que precisa com
comodidade, autonomia
e confiabilidade, sabendo
que suas informações pessoais estão seguras. Com a
carteirinha de vacinação
não é diferente. Ela é um
documento importantíssimo, o passaporte dos
dias de hoje, e o programa
facilita esse acesso. As
pessoas precisam instalar
apenas um app para ter o
certificado de vacinação,
solicitar segunda via de
CNH, agendar para fazer o RG, emitir boleto
da CDHU ou até mesmo
consultar o saldo da Nota

Fiscal Paulista”, explica
Murilo Macedo, Diretor
da Prodesp.
Baixando o aplicativo
Poupatempo Digital, disponível gratuitamente
tanto na Google Play
quanto na App Store, o
usuário pode acessar as
mesmas informações descritas no documento físico, entregue no posto, no
momento na vacinação. O
app permite ainda validar
o certificado de vacinação,
através do QR Code ou
do código do certificado,
ambos contidos na versão
digital da carteira.

a infraestrutura urbana
de localidades sem paviO Governador João mentação, além de garantir
Doria anunciou na quin- mais segurança no trânsito
ta-feira, 19 de agosto, o e melhoria na qualidade de
programa Nossa Rua, que vida da população.
terá R$ 200 milhões em
Pedreira esteve presente
investimentos estaduais na solenidade de lançapara asfaltar vias de terra mento com a secretária de
dos municípios paulistas. A Ciência e Tecnologia Thaís
iniciativa em parceria com Galvão e com o assessor
as Prefeituras vai melhorar parlamentar Edelver Fer-

ro. “Atendendo solicitação
do prefeito Hamilton Bernardes e do vice-prefeito
Fábio Polidoro, estamos
cadastrando Pedreira no
Programa Nossa Rua e em
breve teremos novidades
para a população”, destacaram os representantes.
O programa foi lançado
em cerimônia no Palácio
dos Bandeirantes, com as

presenças do governador
João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, que
também é secretário de
Governo e do secretário de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi.
O Nossa Rua é uma
parceria inédita entre o
Governo do Estado e as
Prefeituras para a aplicação
igualitária em obras de pavi-

mentação. Pela proposta,
cada cidade beneficiada terá
que investir valor equivalente ao repasse estadual.
A meta do Palácio dos
Bandeirantes é firmar parcerias com todos os 645 municípios. Desde o início da
atual gestão, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional
já ofereceu R$ 16,5 milhões em investimentos para

serviços de asfaltamento de
ruas em todo o estado.
O Nossa Rua prevê que
as Prefeituras serão responsáveis pela elaboração
dos projetos executivos de
cada obra para formalização
do convênio na Secretaria
de Desenvolvimento Regional e repasse dos recursos estaduais.

O aplicativo Poupatempo Digital, o oficial
do Governo de São Paulo,
reúne em um único lugar
os serviços públicos do
Estado, oferecendo aos
cidadãos de todos os 645
municípios paulistas a
possibilidade de obter de
forma gratuita, prática
e segura a versão digital
da carteira de vacinação
contra a Covid-19, para
comprovar a imunização
com a primeira e segunda
dose.
Com a retomada das
atividades sociais e comer-

Pedreira participa do lançamento do “Programa Nossa
Rua” do Governo do Estado de São Paulo

De Pedreira

Sicredi tem alta de 51% na contratação de crédito rural no
primeiro mês do Plano Safra 2021/2022
Da Redação
Reforçando sua posição
como uma das instituições
financeiras que mais concedem crédito ao agronegócio no Brasil, o Sicredi já
registrou a contratação
de mais de R$ 4,8 bilhões
em crédito rural apenas
no primeiro mês do Plano Safra 2021/2022. O
valor é 51% maior do que
o registrado no mesmo
período de 2020, quando
foram contratados R$
3,2 bilhões, e supera a
média de alta verificada
no mercado, que registrou
aumento de 16% do valor
contratado por produtores
rurais, com um total de R$
26,9 bilhões, segundo o
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Com esse de-

sempenho, o Sicredi tem
representatividade de 18%
das contratações realizadas no mercado em julho.
Do total registrado
pela instituição financeira cooperativa em contratações, R$ 3,5 bilhões
serão destinados a operações de custeio (valor
30% maior do que o verificado em julho de 2020
e que representa 22% do
montante contratado no
mercado para esta finalidade). Cerca de R$ 1,2
bilhão foi contratado para
investimentos (180% a
mais do que o registrado
no mesmo período do ano
passado e equivalente a
18% do total contratado no mercado com esse
objetivo), R$ 67 milhões
foram contratados para
comercialização (alta de

98% em relação a julho de
2020 e equivalente a 4%
do verificado no mercado) e R$ 35 milhões para
industrialização (146% a
mais do que em julho de
2020 e que representa 2%
do contratado no mercado
para este fim).
Com foco no atendimento aos pequenos e
médios produtores, o
Sicredi já observa, no
primeiro mês do ciclo,
crescimento de 48% nas
contratações realizadas
via Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar),
com um total de R$ 1,7
bilhão (equivalente a 26%
do mercado), e de 37%
via Pronamp (Programa
de Apoio ao Médio Produtor Rural), totalizando
aproximadamente R$ 1

bilhão contratado neste
curto período (26% do
mercado). Outros R$ 2,1
bilhões foram contratados
por produtores rurais junto à instituição financeira
cooperativa por meio de
outros programas, uma
alta de 61% em relação ao
valor verificado em julho
de 2020 e que representa
13% do registrado pelo
mercado.
“Nosso desempenho
verificado somente no
primeiro mês do ano-safra 2021/2022 supera as
expectativas e mostra o
apetite dos produtores
rurais por crédito para
diversas finalidades. São
resultados parciais que
expressam a força do Sicredi não apenas como
fornecedor dos recursos,
mas também como insti-

tuição financeira próxima
desse público, capaz de
orientá-lo para o desenvolvimento sustentável de
seu negócio e disponibilizar as soluções mais adequadas para atendê-lo”,
afirma o diretor executivo
de Crédito do Sicredi, Gustavo Freitas. Associados
interessados em contratar
crédito rural no Sicredi
podem procurar a sua
agência ou utilizar os canais digitais da instituição
financeira cooperativa,
como o aplicativo ou o
WhatsApp, para dar andamento ao processo.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com
o crescimento dos seus
associados e com o desenvolvimento das regiões

onde atua. O modelo de
gestão do Sicredi valoriza
a participação dos mais de
5 milhões de associados,
os quais exercem papel
de donos do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e
no Distrito Federal, com
mais de 2.000 agências,
e oferece mais de 300
produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.
br).
*Acre, Alagoas, Amapá,
Amazonas, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins.
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Serviços de saúde são aprovados por itapirenses em
pesquisa
De Itapira
Em nova pesquisa feita
pela INDSAT (Indicadores de Satisfação dos
Serviços Públicos) junto
a 400 moradores maiores
de 16 anos, a Saúde Pública itapirense teve boa
aprovação. Foram reunidas avaliações a respeito
dos hospitais municipais,
unidade básica de saúde,
farmácia e pronto socorro
da rede pública.
A aprovação geral do
serviço alcançou 49,9%
(4,9% de ótimo e 45% de
bom), registrando melhora desde o último levantamento realizado em
maio. Já a rejeição caiu
de 37,1% em maio para
21,2% em agosto.
Na avaliação do Hospi- 61% dos moradores dis- Na divisão dos mora- gênero, grau de escolartal Municipal de Itapira, seram aprovar o serviço. dores entre faixa etária, idade e religião, a maior

aprovação foi registrada
entre a população com
mais de 50 anos (72,8%).
Com 68,3% de ótimo e bom, o Hospital da
Solidariedade registrou
apenas 11,1% de rejeição
(4,8% de ruim e 6,3% de
péssimo). A pontuação
foi a segunda maior entre
as instalações analisadas,
com 718 pontos e Alto
Grau de Satisfação. Entre
os moradores, a maior
aprovação foi registrada
por pessoas com mais de
50 anos.
O atendimento do
Pronto Socorro do HMI
teve 59,7% de avaliações
positivas. Na somatória
dos pontos, a unidade
recebeu 690 pontos e
alcançou o Alto Grau de
Satisfação, com maior
aprovação entre a pop-

ulação com maios de 50
anos (69,3%).
Melhor avaliada entre
as demais instalações,
as Unidades Básicas
de Saúde receberam
aprovação de 64,9%, com
melhor avaliação entre
moradores com mais de
50 anos, com 68,9% de
aprovação.
Com 717 pontos, a
Farmácia do CAIS foi a
terceira melhor avaliada entre as unidades de
saúde, alcançando o Alto
Grau de Satisfação. As
avaliações positivas somaram 67,5%. Entre os
grupos de moradores, a
maior aprovação foi registrada por pessoas entre
31 a 50 anos, com 71,4%.
Todos os dados estão
disponíveis no site www.
indsat.com.br.

A partir desta terça, Polo Covid do Centro será o polo
de referência para toda a cidade
De Amparo

suspeita de Covid-19.
Devido à diminuição de
A partir do dia 1º de novos casos da doença na
setembro, o Polo Covid cidade e a consequente
do Centro será a porta diminuição na demande entrada para a rede da dos Polos Covid, o
municipal de saúde para Polo do São Dimas será
todos os amparenses com fechado amanhã, dia 31

de agosto.
Todas as pessoas que
estiverem com sintomas
e suspeita de Covid-19
em Amparo devem ir ao
Polo Covid do Centro, que
fica no Ambulatório de
Especialidades, o Postão.

O atendimento continua
sendo realizado das 8h
às 19h.
Os sintomáticos respiratórios da região do
São Dimas, Silvestre e
Santa Maria, também
poderão ser atendidos

pelas próprias Unidades
de Saúde da Família de
referência, no período da
manhã.
Além do Polo Centro,
o Pronto Atendimento
24 horas da Beneficência
Portuguesa de Amparo

também atende os sintomáticos respiratórios
no município.
Se você apresentar
sintomas de Covid-19,
vá ao polo ou ao pronto
atendimento para ser
atendido e orientado.

Pedreira começa a vacinar contra a COVID-19 jovens
de 15 a 18 anos sem comorbidades
De Pedreira

Departamento Regional
de Saúde e começa nesA Secretaria Munici- ta segunda-feira, 30 de
pal de Saúde de Pedreira agosto, a imunizar jovens
recebeu no sábado, 28 de 15 a 18 anos contra a
de agosto, 1.350 dos- COVID-19.
es da vacina Pfizer do
Ana Lúcia Nieri Gou-

lart, secretária de Saúde,
informa que os Postos de
Saúde estão vacinando
durante o dia as pessoas
devidamente agendadas e das 16h às 19h, os
jovens de 15 a 18 anos

sem comorbidades, nas
seguintes unidades de
Saúde: Central Municipal
de Saúde, Rua Miguel
Sarkis, nº 50, Parque Industrial; Posto de Saúde
“Edgardo Luis Steula”

na Rua Felipe Lazarini,
Vila Canesso; Posto de
Saúde “Margarida Janete
Ferrari Ganzarolli”, Rua
José Aparecido Moretto,
no Jardim Marajoara e
Distrito Industrial.

O Departamento de
Vigilância Epidemiológica comunica que
para tomar a vacina é
obrigatório a apresentação de RG, CPF e Comprovante de Residência.

Artur Nogueira vacina adolescentes de 15 e 16 anos
sem comorbidades a partir de segunda
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio
da Secretaria de Saúde,
vacinará, a partir desta
segunda-feira (30), adolescentes de 15 e 16 anos
sem comorbidades. Também estão autorizados a
se vacinar adolescentes
de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência,
gestantes e puérperas.
Para se imunizar,
além do CPF, RG, comprovante de residência
e documento que comprove a comorbidade, o
adolescente deverá estar
acompanhado dos pais
e/ou representante legal.
Caso não seja possível
a presença dos pais, o
adolescente deverá apresentar obrigatoriamente

uma declaração assinada
pelo responsável legal,
manifestando o consentimento à aplicação da
dose no menor (http://
www.arturnogueira.
sp.gov.br/termo-de-assentimento-livre-e-esclarecido-vacinacao-adolescentes/).
A vacinação no
município ocorre no
drive-thru da Unidade
Básica de Saúde (UBS)
Terezinha Vicensotti, no
Jardim Conservani, das
9h às 11h e das 13h às
14h, e na sala de vacina
do Espaço Mãe e Filho,
das 9h às 15h, e mediante
agendamento.
Inicialmente, os adolescentes receberão
apenas imunizantes da
Pfizer, a única vacina
autorizada pela Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a
ser aplicada nesta faixa
etária.
Cadastro
Uma vez feito, o
pré-cadastro no site
Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) garante
uma economia de até
90% no atendimento de
cada pessoa apta a se
vacinar. O preenchimento do formulário não é
obrigatório e não funciona como agendamento,
mas contribui para evitar
filas nos postos de vacinação.
No dia da vacina, além
dos comprovantes das
comorbidades, se fará
necessária a apresentação do Registro Geral
(RG), comprovante de
residência e CPF.

Jaguariúna começa a vacinar adolescentes de 15 a 17
anos sem comorbidades
De Jaguariúna

segunda-feira, dia 30 de
agosto. A imunização
A Prefeitura de Jag- de adolescentes com
uariúna, por meio da comorbidades e defiSecretaria Municipal de ciências a partir dos 12
Saúde, começou a vaci- anos, além de gestannar os adolescentes com tes ou puérperas nessa
idade entre 15 e 17 anos faixa etária, também será
sem comorbidades nesta feita. A vacinação é real-

izada no Parque Santa
Maria, das 15h às 19h.
Segundo a Secretaria
de Saúde de Jaguariúna,
o adolescente deverá
estar acompanhado por
um responsável adulto
que fará a autorização
verbal para a vacinação

ou então deverá levar o
Termo de Assentimento
preenchido e assinado
pelo responsável. Para
acessar o termo, clique
neste link: https://
is.gd/8V4skC.
Para se vacinar, é
necessário levar um doc-

umento com foto, Cartão
Cidadão, comprovante
de endereço no nome
do adolescente ou do
responsável, cartão de
pré-natal para as gestantes e comprovante da comorbidade, que pode ser
receituário ou relatório

médico ou ainda resultados de exames.
Já a vacinação da primeira dose para a população geral maior de 18
anos continua suspensa
até o recebimento de
novas doses pelo município.
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Mogi Guaçu sedia audiência pública do Estado
para discutir regionalização

De Mogi Guaçu
Mogi Guaçu sediou
nesta sexta-feira, dia 27
de agosto, nas dependências do Centro Cultural, audiência pública
promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
para discutir a criação do
Agrupamento Urbano da
Mogiana. Participaram
do encontro, além do
prefeito Rodrigo Falsetti,
prefeitos e vereadores
da região, o deputado
estadual Barros Munhoz
e os secretários estaduais
de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges,
e de Habitação, Flavio
Amary. O vice-governa-

dor Rodrigo Garcia conversou com os presentes
ao vivo por videoconferência em função do mau
tempo na capital, que
impediu a decolagem
para deslocamento até a
cidade.
Durante a audiência,
a proposta de regionalização foi apresentada
pelo professor Marcos
Campagnone, que mostrou dados do estudo
técnico que fundamenta
a criação do Projeto de
Desenvolvimento Regional do Estado. A iniciativa busca estimular ações
coletivas, considerando
também o nível de integração regional entre os
municípios. “Raciona-

lizar o planejamento e
a organização governamental é um caminho.
Também as prioridades
a serem enfrentadas em
conjunto pelos municípios com o apoio do
Estado”, ponderou o professor.
Integram o Agrupamento Urbano da Mogiana os municípios de
Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi. A ideia apresentada
prevê a integração desses
quatro municípios ao
Agrupamento Urbano da
Mantiqueira. Assim, 18
municípios fariam parte
do novo bloco com uma
população de mais de
720 mil pessoas. “Isso
fortalece a região e uma
das propostas é integrar
as políticas públicas e,
com essa união, teríamos
a sub-região da Mogiana
e a sub-região de São
João da Boa Vista”, explicou Campagnone.
Ao falar aos presentes
– e também ao vice-governador por conferência
– o prefeito Rodrigo Falsetti ressaltou que Mogi
Guaçu é parte do “seleto
grupo de 10% das cida-

des com maior território
e número de habitantes
entre os 645 municípios
de São Paulo”. “Estamos
às margens de um corredor viário que, acredito
muito, será o corredor
do desenvolvimento para
o Estado ao longo dos
próximos anos, a Rodovia SP-340. O futuro
de São Paulo passa por
aqui”, disse. “É nesse
sentido que a discussão
de um novo agrupamento em nossa região é tão
fundamental. Para que
possamos nos organizar
conjuntamente, fortalecer nossos pleitos e participar mais efetivamente
dos processos decisórios
junto ao Governo”.
Rodrigo Garcia falou
após o prefeito guaçuano,
comentou os investimentos do Estado e explicou
a importância do Projeto
de Desenvolvimento Regional. Pediu para que os
prefeitos analisem a proposta, pensem e enviem
suas sugestões. “Peço
para que vocês possam
dialogar com a região de
São João da Boa Vista e
buscar um entendimento
nesse processo de regio-

nalização”, ressaltou.
O projeto de lei que
pode definir a criação
deve ser votado na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo
(Alesp) em outubro.
Convênios
Durante a audiência
pública, o prefeito Rodrigo Falsetti assinou
convênio de adesão ao
Programa Rotas Rurais
junto ao secretário estadual de Agricultura e
Abastecimento de São
Paulo, Itamar Borges.
Mogi Mirim e Estiva Gerbi também foram beneficiados.
O Rotas Rurais prevê
o mapeamento das propriedades, das estradas

e acessos por meio de
geolocalização para modernização dos sistemas
de endereçamento e de
tráfego em áreas distantes do perímetro urbano.
A Secretaria de Habitação fez o repasse de
R$ 200 mil para Mogi
Guaçu através do PEM
(Programa Especial de
Melhorias), focado em
melhorar a infraestrutura de conjuntos habitacionais. O recurso
beneficiará moradores
do Jardim Fantinato.
Também houve a entrega de vouchers de cestas básicas do Programa
Alimento Solidário. Mogi
Guaçu recebeu 1 mil unidades.

Vigilância Epidemiológica faz alerta sobre o
combate ao Aedes aegypti
De Mogi Guaçu
Com o aumento das
temperaturas e, paralelamente, com a proximidade do período de maior
pluviosidade, a preocupação com a proliferação
do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika
vírus e chikungunya, volta
à tona. A combinação de
chuva e calor é propícia para a reprodução do
mosquito.
Para a bióloga da Vigilância Epidemiológica
(VE) de Mogi Guaçu,
Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz, o combate a
este vetor, que sempre foi

executado ininterruptamente pelos agentes da
Secretaria Municipal de
Saúde, acabou ficando em
segundo plano em função
das novas ações que foram
assumidas por conta do
combate a pandemia da
Covid-19, desde 2020.
“Devido a necessidade
de manter distanciamento
social, as visitas da Vigilância Epidemiológica
passaram a ser feitas apenas no entorno das casas,
sem adentrá-las e sempre
orientando os moradores
de como proceder em todo
o imóvel. A quantidade de
visitas também teve que
ser diminuída e em muitas

residências não pudemos fiscalizar pelo fato de
terem pessoas em isolamento por conta do novo
coronavírus”, contou.
Em 2021, segundo dados da VE, foram notificados 930 casos de dengue,
sendo 64 positivos. “Estamos sem casos positivos
desde maio e, ainda, no
primeiro semestre tivemos apenas três notificações de chikungunya e
outros dois de zika, sendo
todos estes cinco casos
negativos. Mas devemos
sempre manter o alerta”.
Por isso, a bióloga
ressalta ser necessário
o retorno, o mais breve

possível, das intervenções
assíduas e mais eficazes de combate à dengue, zika e chikungunya.
“Com o decréscimo dos
casos da Covid-19, aguardamos novas instruções
do Ministério da Saúde
quanto a parte técnica e a
possibilidade de aumento
das visitas”, ressaltou.
De acordo com ela,
as ações realizadas no
momento são de visitas
a pontos estratégicos dos
locais cadastrados com
criadouros, tais como,
borracharias, depósitos de
sucata, entre outros, e em
lugares com notificação de
casos das doenças. “Estas

visitas também sofreram
grande diminuição neste
ano devido a poucas notificações”.
Também estão sendo visitados os imóveis
desocupados com notificação aos proprietários
para abertura do mesmo,
via jornal e correspondência. “É importante que os
proprietários observem
seus imóveis e, assim, já
eliminem possíveis criadouros, como lugares e
objetos onde possam ficar
água acumulada”.
É importante destacar
que pessoas que apresentarem sintomas, como
febre, dor de cabeça e dor

no corpo, devem procurar
a unidade de saúde mais
próxima de sua casa.
Dicas de Prevenção
à Doença
Eliminar focos de água
parada
Manter pratos de vasos
de flores e plantas com
areia
Guardar garrafas com
a boca virada para baixo
Limpar sempre as calhas dos canos
Não jogar lixo em terrenos baldios
Colocar o lixo sempre
em sacos fechados
Manter baldes, caixas
d´água e piscinas sempre
tampados

Conferência define políticas públicas da
Assistência Social
De Mogi Mirim
Na quinta-feira (26),
foi realizada a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento
ocorreu na sede do Projeto
ICA, sob a temática: “Assistência Social: Direito do
Povo e Dever do Estado,
com financiamento público, para enfrentar as

desigualdades e garantir
a proteção social”.
Diante da situação de
pandemia, o Conselho
Municipal de Assistência
Social (CMAS), em debate
com suas representações,
elencou pela realização
de pré-conferências junto
à rede de atendimento,
nos espaços de trabalho e
territórios em que atuam.

Após os debates foram
elencadas propostas para
a melhoria da Política de
Assistência Social nas três
esferas do governo: municipal, estadual e federal.
Esta dinâmica culminou na reunião de
quinta-feira, com a apresentação das propostas
elencadas, analisadas e
aprovadas pelos 30 del-

egados indicados pelas
pré-conferências.
No total foram apresentadas 86 propostas
e as mais votadas foram
priorizadas para encaminhamento às três esferas de
governo.
A Conferência contou,
em sua abertura, com
presença do Prefeito Dr.
Paulo de Oliveira e Silva,

do vereador Alexandre
Cintra, representando
(ou representantes da)
a Câmara Municipal, da
secretária de Assistência
Social, Cristina Puls, e da
presidente do Conselho
Municipal de Assistência
Social, Telma Cristina de
Souza São Leão Silva.
“A conferência é oportuna em um momento

muito importante de
interação entre os trabalhadores do SUAS, de
troca de experiências e
debates para o fortalecimento da política em
nossa cidade. É a hora
de pensar e repensar o
que nossa cidade tem de
melhor e o que precisa
melhorar”, frisou a presidente do CMAS.

Projeto de mudança é apresentado para comissão
de feirantes
De Mogi Guaçu
Na tarde desta quinta-feira, dia 26 de agosto, o prefeito Rodrigo
Falsetti apresentou o
projeto da nova feira a uma comissão de
feirantes. O encontro
aconteceu na sala de
vídeo “Professora Célia
Maria Stábile”, no Centro Cultural, e reuniu
secretários municipais
e vereadores.
Pelo projeto, a feira livre de domin-

go seria transferida
para a Avenida Alíbio
Caveanha com toda a infraestrutura necessária
para acomodar mais de
260 barracas. “Fize mos um estudo nesses
últimos meses e vocês
poderão dar suas opiniões para que possamos
ir melhorando. Essa é
apenas uma reunião
preliminar, para discutir uma proposta em
fase inicial. A ideia é
melhorarmos a feira.
E st amos p rocu rand o

fazer uma gestão participativa e de diálogo”,
ressaltou o prefeito.
O secretário de
Serviços Municipais,
Benito Aiello Júnior,
explicou detalhes do
projeto e destacou as
melhorias, com um espaço mais amplo e moderno. “A gente tem uma
demanda judicial que
nos força a considerarmos alternativas ao
Parque Cidade Nova.
Então, buscamos uma
solução para uma mu-

dança que seja benéfica
para todos”, disse.
Segundo ele, seis
cenários foram analisados, assim como pontos específicos de fluxo
de veículos e moradias existentes. Foram
analisados os seguintes
endereços: Parque dos
Ingás, Avenida Clara
Lanzi, Avenida dos
Trabalhadores, Parque
Cidade Nova e Alíbio
Caveanha. “Chegamos a
uma proposta que é na
Alíbio Caveanha. Anal-

isamos o formato atual
e o que será melhorado
no novo projeto, que é
linear e com acessibilidade”, explicou.
O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, prevê 750 metros
lineares de cada lado da
via, sendo 1,8 quilômetro de extensão, o que
acomodaria 260 barracas. O local contaria com dois pontos de
banheiro público, um

espaço destinado para
mesas e cadeiras para
alimentação e teatro
de arena para apresentações culturais.
“É um projeto para
vocês conhecerem e
vamos voltar a discutir
após as sugestões. Não
é uma imposição, nós
vamos dialogar para
chegarmos à melhor
decisão”, finalizou o
prefeito que, durante o
evento, ouviu a opinião
dos feirantes. Uma nova
reunião será agendada.
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Projeto Fila Zero tem início e pretende
zerar filas de exames em Amparo
De Amparo
Hoje, 27 de agosto, a
Secretaria de Saúde dá
início ao projeto Fila Zero,
que tem o objetivo de zerar as filas de espera para
os exames de Ultrassonografia, Mamografia e
Tomografia. Os exames
serão realizados no Centro Diagnóstico do Grupo
Samir, que fica localizado

nas dependências da Santa Casa Anna Cintra.
De acordo com a Secretaria de Saúde, serão
realizados cerca de 3.000
exames em 90 dias, o que
vai regularizar a espera
dos exames. Com essa
ação, a prefeitura pretende
diminuir a taxa de faltosos
nos exames e também gerar economia para pessoas
que viajam para outras

cidades para realizarem
esses exames.
Os pacientes que estão
na fila de espera para os exames de Ultrassonografia,
Mamografia e Tomografia, serão contatados pela
USF de referência para
retirarem o pedido médico
com o agendamento do
exame de imagem.
O paciente que não puder comparecer no seu

agendamento deve informar a USF de referência
com pelo menos 4 dias de
antecedência, para que
outra pessoa da fila possa
realizar o exame. Em caso
de dúvida, o paciente deve
ligar na sua Unidade de
Saúde da Família.
Para a realização do
exame, é obrigatório o uso
de máscara e o distanciamento social.

Holambra contabiliza 14 novos casos de
Covid-19; não há registro de óbitos há 47 dias
Segundo balanço semanal divulgado pelo
Departamento Municipal de Saúde nesta quinta-feira, dia 26 de agosto, foram registrados 14
novos casos de Covid-19
no município nos últimos sete dias, somando
2.025 desde o início da
pandemia. O número
total de óbitos é de 14
e permanece inalterado
há 47 dias. 22 pessoas

estão em isolamento
domiciliar e não há pacientes internados.
Durante a semana,
225 doses da vacina
contra a doença foram
aplicadas, sendo que
44 pessoas receberam a
primeira dose e 181 a segunda. Nesta sexta-feira, moradores que estão
com a segunda dose das
vacinas FioCruz/Astrazeneca ou Butantan/

Coronavac atrasadas ou
programadas para 27 de
agosto devem ir ao Salão
da Terceira Idade, das
8h às 12h e entre 13h e
15h, para realizar a imunização. O município
aguarda a chegada de
novos lotes do antígeno
para dar prosseguimento à vacinação na próxima semana.
“A estabilidade de
novos casos e o aumento

do período sem novos
óbitos são reflexos diretos da crescente porcentagem de população
imunizada. Só devo reiterar que os cuidados
sanitários sejam mantidos, já que mesmo vacinadas as pessoas podem
transmitir o novo coronavírus. Prevenção é
fundamental”, avaliou o
diretor da pasta, Valmir
Marcelo Iglecias.

GCM de Itapira recebe novas armas
De Itapira

que oferecerão maior
poder de defesa dos
A Guarda Civil Mu- a g e n t e s . O s e q u i p a nicipal recebeu essa mentos de última gersemana oito pistolas ação irão compor o e
calibre 9 milímetros a u m e n t a r o a r s e n a l

da corporação e, inicialmente, serão destinados aos chefes de
equipe.
“Aos poucos a Administração está au-

mentando o arsenal da
Guarda Municipal. Essas pistolas oferecem
mais poder de defesa
aos agentes por causa
de sua maior capaci-

dade de armazenamento de munição”,
comentou Coronel
Almeida, Secretário
de Defesa Social. Ainda de acordo com o

secretário, mais aquisições estão previstas
para ocorrer com o
intuito de aumentar e
modernizar os equipamentos da corporação.

Reforma do telhado da Igreja do Salto é iniciada
De Itapira
Foi iniciada na última
segunda-feira, 23, a reforma do telhado da Igreja do
Salto, localizada na estrada
rural Eleutério x Itapirinha.
O prefeito Toninho Bellini
e o Secretário de Cultura
e Turismo César Ricardo
Lupinacci acompanharam
o início do trabalho. “Esse é
um local que tem chamado
muito a atenção de turistas e
dos próprios itapirenses por
sua característica peculiar

de ruínas. Desde o início do
ano estávamos em estudo
para iniciar essa reforma,
pois toda a estrutura apresentava danos e queremos
preservá-la”, disse o Prefeito
Toninho Bellini.
A reforma está sendo
executada pelos servidores
da Secretaria de Obras que
em maio deste ano participaram de treinamento da
NR 35, que estabelece requisitos mínimos de proteção,
planejamento, organização
e execução para trabalhos

em altura. Apesar da obra,
não há nenhuma interdição
no local.
Os estudos para a reforma da igrejinha, que é
um dos principais pontos
turísticos do município e
está inserida na Rota 32,
foram iniciados em março.
A primeira fase da obra
contempla troca de todo o
telhado, que apresentava
danos estruturais. Serão
substituídos o madeiramento, telhas, calhas e condutores.

De acordo com o
Secretário de Cultura e Turismo, essa primeira etapa deve ser concluída em
aproximadamente 30 dias.
Depois, junto com as secretarias de Planejamento e
Obras, serão feitos estudos
para outras fases. “Nossa
preocupação é de melhorar
toda a estrutura, mas manter todas as características de ruínas que a igreja
tem porque é isso que mais
chama a atenção no local”,
afirmou Lupinacci.

Defesa Civil capacita servidores municipais para ação
conjunta em situações de desastres

De Mogi Mirim

sexta-feira (27) de uma
capacitação da DefCerca de 40 servi- esa Civil, na sede do
dores municipais par- Corpo de Bombeiros.
ticiparam na última O treinamento teóri-

il para uma atuação
efetiva em casos de
desastres, tais como
queimadas, tempestades, inundações, entre
outras. Esta Coordenadoria é composta por
dois servidores de cada
Secretaria Municipal e
tem por finalidade atuar conjuntamente nas
ações de Defesa Civil
no Município.
O Prefeito Paulo
de Oliveira e Silva fez
a abertura do treinamento e destacou a
importância deste tipo
de capacitação den tro do poder público.
“Toda a Prefeitura tem
que estar unida para
co e prático teve por ajudar a Defesa Civil
objetivo capacitar os e m s i t u a ç õ e s e m e r membros da Coorde- genciais. Com pessoal
nadoria Municipal de capacitado e ciente das
Proteção e Defesa Civ- orientações técnicas,

os danos são muito
menores, principalmente, no que se refere
à proteção da nossa
população”, comentou.
Durante o período
da manhã, os servidores municipais receberam capacitação
teórica sobre o papel
de cada membro da
Defesa Civil em cada
tipo de desastre e sobre
o conjunto de ações
preventivas de socorro,
assistenciais e recuperativas, destinadas a
evitar desastres, minimizar seus impactos
para a população e a
reestabelecer a normalidade social.
No período da tarde, os servidores municipais receberam
orientações práticas e
“colocaram a mão na

massa” em um simulado de combate a focos
de incêndio.
“Este tipo de treinamento é essencial para
a Defesa Civil. Precisamos de voluntários
capacitados para agir e
assim reduzir os danos
materiais, ambientais e
humanos decorrentes
de um desastre”, informou o comandante
dos bombeiros e coordenador da Defesa
Civil, Luiz Roberto Di
Martini.
“Nossa meta é assistir a comunidade no
menor tempo possível
a fim de proteger vidas e reestabelecer a
normalidade social”,
comentou a guarda
civil municipal, Elaine
Cristina Navarro.
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Atleta itapirense é campeã do Campeonato
Estadual de Atletismo Sub 18

De Itapira
No último dia 14 de
agosto a equipe de atletis-

mo de Itapira disputou o
Campeonato Estadual de
Atletismo Sub 18 realizado em Campinas. Ao todo
foram 11 atletas: 6 no mas-

culino e 5 no feminino.
A equipe itapirense obteve bons resultados com
cinco atletas no pódio. O
principal resultado veio
com a atleta Maria Beatriz Silveira que sagrou-se
campeã do Estado de São
Paulo na prova do lançamento do martelo com a
marca de 44,90 m. A marca lhe garante também a
5ª colocação no ranking
brasileiro Sub 18.
Na prova de lançamento do dardo, Maria Eduarda Oliveira, que ainda
é da categoria Sub 16, foi
a vice-campeã paulista
Sub 18 com a marca de
24,40m.

Outra prova de destaque dos Itapirenses foi
a de salto com vara que
resultou na conquista de
três medalhas. No feminino, Luana Zangelmi,
que também é da categoria Sub 16, conquistou
o bronze no Sub 18 com
a marca de 2,73m e assumindo a 3ª colocação
no ranking brasileiro Sub
16. No masculino deu dobradinha itapirense no
pódio: Vinícius Pereira
foi prata com 3,75m e
Luiz Silva foi bronze com
3,25m.
Os outros atletas que
participaram da competição foram Fabrício

Cestaro Olmedo no lançamento do martelo com
35,76m na quinta colocação; Lucas Ortolan no
lançamento do dardo com
35,70m, também na quinta colocação; Emerson
Oliveira nos 100m rasos com 11”84; Jonathan
Marcelino nos 110m com
barreiras com 17”18; Maria Eduarda Oliveira no
lançamento do martelo
com 33,50m e a quinta
colocação; Isadora Mello
no lançamento do martelo
com 31,65m e a sexta colocação; e Laura Andrade
no lançamento do martelo
com 31,53m e a sétima
colocação. Na classificação

7

final do campeonato a
equipe itapirense ficou
na 8ª colocação entre 28
equipes que pontuaram.
Os atletas foram acompanhados pelo treinador
Rodrigo da Costa Vicente.
Os atletas seguem focados nos treinamentos,
pois na próxima semana,
nos dias 27, 28 e 29, será
disputado o Campeonato
Brasileiro de Atletismo
Sub 18, na cidade de São
Paulo e todos eles devem
participar buscando melhorar os resultados e subir
no pódio, o que lhes garante o direito de pleitear
a Bolsa Atleta do Governo
Federal.

Mogimirianos são campeões no Arte do Boxe
De Mogi Mirim

e Lazer (Sejel), comandada por Wilians
No sábado (21), foi Mendes.
promovido, no Clube
O ápice foi a preM o g i a n o , a q u a r - sença do ídolo Eder
ta edição do Arte do J o f r e , t r ê s v e z e s
Boxe. Foi uma noite c a m p e ã o m u n d i a l .
de 12 lutas, organiza- Mas, é lógico. O brilho
da pelo projeto Arte de quatro mogimiriada Luta, do treinador nos também encantou.
Márcio Evandro Ri- Entre os destaques do
beiro e com apoio da card principal, Pedro
Prefeitura Municipal Guilherme dos Sand e M o g i M i r i m , a t - tos, o Magrelo, de 20
r a v é s d a S e c r e t a r i a anos. Ele enfrentou
de Esporte Juventude Adauto Silva dos San-

tos, de 29 anos.
Depois de uma
luta de 10 rounds, foi
necessária a decisão
dos jurados que, de
forma unânime, cravaram a vitória que
deu ao pugilista local
o cinturão de campeão
sul-americano na categoria superleve pela
FECONSUR (Federación Continente Sur)
WBC (World BoxingCouncil).
Na luta pela ma-

nutenção do título
Brasileiro, o mogimiriano Matheus Silva, de 21 anos, mais
equilíbrio. Depois de
10 rounds, Matheus
venceu, por unanimidade dos jurados,
Bruno César de Paula, o The Hunta, de 29
anos. Assim, o atleta
da Arte da Luta segue com o cinturão na
meio-pesado.
Os demais mogimirianos campeões

foram no card preliminar. Marcos Ferreira,
o Hulk, de 38 anos,
venceu Luís Henrique
dos Santos, o Gordo
Pitbull, de 37 anos,
após quatro rounds
e decisão unânime
dos jurados. O mesmo
ocorreu com João Victor Lopes, de 24 anos,
que bateu Édson de
Oliveira Silva, o Cruel
Figth, de 38 anos, na
decisão do júri.
Já entre as lutas

do card principal, o
medalhista olímpico
Yamaguchi Falcão, de
33 anos, encarou 10
rounds e bateu Gilberto Pereira dos Santos,
o Yorubá, de 44 anos.
Assim, Falcão levou
o título sul-americano na categoria super-médiopela WBC
FECONSUR e o título Continental das
Américas pela ABF
(American Boxing
Federation).

Estádio Municipal do Camacho completa 70
anos de história com reforma à vista
De Mogi Guaçu
Em 30 de agosto de
1951, a Praça de Esportes
de Mogi Guaçu passou a
ser denominada Estádio
Municipal Alexandre Augusto Camacho em homenagem ao responsável
pela fundação do espaço,
que completa 70 anos na
próxima segunda-feira.
Palco oficial das
competições do time
alviverde da cidade, o
Clube Atlético Guaçuano,
popularmente chamado
de Mandi, a estrutura
deverá passar ao longo
dos próximos meses por
serviços de manutenção
e reestruturação.
O secretário municipal

de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli,
comenta que há recursos
no valor de R$ 468 mil,
conquistados por meio
das emendas impositivas
dos vereadores da cidade,
que serão usados nas
melhorias do estádio. A
expectativa é de que, a
partir do ano que vem, o
espaço possa voltar a ser
usado por toda a comunidade.
“Estamos muito animados com a perspectiva
de dar vida nova ao Estádio do Camacho, que é
um equipamento importante dentro do esporte
regional”, afirma.
Camacho
O estádio carrega o

nome de Alexandre Augusto Camacho, cidadão
que nasceu na Ilha da
Madeira, em Portugal,
em 28 de fevereiro de
1870 e falecido em 24 de
fevereiro de 1951. Imigrou ainda jovem ao Brasil, chegando à cidade
litorânea de Santos em
12 de março de 1888. De
imediato, dirigiu-se a
Mogi Guaçu, onde montou uma oficina mecânica. Anos depois, em 25 de
maio de 1895, casou-se
em Mogi Mirim com Maria Augusta Camacho,
de cuja união não houve
filhos.
Sem nenhum tipo de
remuneração, foi delegado no munícipio, atu-

ando também em outros
segmentos como obras
públicas, na construção
da Cadeia Municipal de
Mogi Guaçu, e no mercado de São João da Boa
Vista. Além disso, auxiliou na montagem das
pontes das estradas de
ferro e de rodagem localizadas em Mogi Guaçu no
início do século 20.
Na companhia de industriais e comerciantes,
ajudou na conquista do
primeiro estabelecimento de crédito de Mogi
Guaçu, a Caixa Rural,
que anos depois se transformou em Banco Rural,
no qual atuou como diretor-gerente.
Porém, seu vínculo

mais conhecido é com o
Clube Atlético Guaçuano.
Camacho não chegou a
ver a profissionalização
do time, que ocorreu apenas em 1974. Tampouco
de outros clubes da cidade, já que o primeiro
a atuar desta forma foi
o Cerâmica Clube, em

1958.
Alexandre Augusto Camacho foi eleito
o primeiro presidente
da agremiação, em sua
fundação, no dia 26 de
fevereiro de 1929, mantendo-se na função até
o ano de sua morte, em
1951.
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Artur Nogueira atinge 70% da população
vacinada contra a Covid-19 com 1ª dose
De Artur Nogueira
Com organização e eficiência, Artur Nogueira atingiu 70% da população geral
vacinada com ao menos a 1ª
dose do imunizante contra
a Covid-19. A campanha de
imunização ocorre há pouco
mais de seis meses no sistema
drive-thru, em frente à UBS
do Jardim Conservani, e na
sala de vacina do Espaço Mãe
e Filho.
Dentre os 55.340 mil habitantes do município nogueirense, 38.872 já foram
vacinados, o que representa
70% da população. Deste número, 37.364 referem-se à
primeira dose e 1.508 à dose
única. Ao todo, o município já
recebeu 63.296 doses até este
sábado (28), sendo que 53.989

do

oanco
ica
no
claou
nais
de
enon-

já foram aplicadas, dentre elas,
Pfizer, Janssen, Astrazeneca e
CoronaVac - todas com eficácia comprovada e autorizadas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A secretária de Saúde Angela Pulz Delgado comenta
que os números são satisfatórios graças ao trabalho
em equipe. “Desde quando a
vacina foi liberada em Artur
Nogueira temos recebido inúmeros elogios, pois o pessoal
da Vigilância e Saúde tem enfrentado chuva e sol para garantir que a população receba
as doses”, disse.
Do total de vacinados com
a primeira dose, 7.326 eram
idosos, 1.679 profissionais da
saúde, 966 profissionais da
educação, 3.930 dos grupos
prioritários, 352 adolescen-

tes, e 24.619 adultos. Destes,
16.625 já receberam as duas
doses e/ou dose única da vacina e completaram o ciclo de
imunização.
O prefeito Lucas Sia (PSD)
comemora o avanço da vacinação contra a Covid-19 no município. “Estamos trabalhando
para que toda a população seja
imunizada. Este era um dos
nossos objetivos e estamos,
graças ao trabalho dos nossos
excelentes profissionais, concretizando isso”, comenta.
A coordenadora de Vigilância Epidemiológica Milena Sia Perin orienta que os
moradores fiquem atentos à
data de aplicação da 2ª dose
para que o ciclo de imunização
seja concluído. E, para que a
vacinação ocorra com maior
rapidez, ela orienta que todos

realizem o pré-cadastro no
site “VacinaJá”. “Esse procedimento agiliza o cadastro e
a aplicação ao dirigir-se até o

ponto de vacinação. Pedimos andamento da vacinação. Na
atenção aos moradores com próxima semana iniciaremos
relação a esse processo. Esta- novos grupos”, afirma.
mos muito satisfeitos com o

Prefeitura entrega escrituras dos moradores do
Jardim Florestal através do Programa Cidade Legal
De Estiva Gerbi

Gerbi. A partir da entrega das escrituras, os
A Prefeitura de Es- moradores beneficiados
tiva Gerbi através da passam a ser legalmente
Secretaria de Estado da proprietários dos imóHabitação por meio do veis.
programa Cidade Legal,
A solenidade aconteentregou, nesta sexta- ceu no Centro Educacio-feira (27), 30 títulos de nal “Alberto de Souza” e
propriedade em Estiva contou com a presença

da prefeita Claudia Botelho, do Sr. Fernando
Fiori de Godoy, assessor
do secretário estadual de
habitação Flavio Amary,
do secretário executivo
do programa Cidade Legal, Sr. Eric Rodrigues
Vieira, além dos vereadores Arnaldo Nardinho,

Cláudia Zanco, Fabinho
e José Silvio Abreu e dos
moradores beneficiados
pelo programa.
De acordo com a prefeita Cláudia Botelho,
o objetivo da adesão ao
programa cidade legal
é de oferecer segurança
aos estivenses de terem

sua casa regularizada e
viver com mais respeito
e dignidade. “Que orgulho e emoção! São mais
escrituras chegando para
nossa gente. Vamos entregar o tão sonhado título de propriedade para
mais famílias do Jardim
Florestal. Uma parce-

ria do programa Cidade
Legal com a Prefeitura
de Estiva Gerbi que em
breve entregaremos 400
escrituras do Jardim
Ludi que já estão no cartório e mais 25 da Estiva
Velha que o Governo de
São Paulo já autorizou”,
afirmou a prefeita.

Secretaria de Esporte e Lazer faz credenciamento
de academias para futuras parcerias
De Mogi Guaçu
A partir da próxima sexta-feira, 3 de
setembro, a Secretaria de Esporte e
Lazer abrirá um credenciamento para as
academias, instituições, organizações,
studios, clubes, clínicas e associações que
tenham finalidades
esportivas, de lazer,
de recreação e práticas esportivas.
O formulário, que
está disponível no
link https://forms.
gle/4YHZw87Dwx-

Editais
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 39/2017 – 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO – Processo Adm nº 1895-4/2017, tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ARNOPETRO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por 180 (cento e oitenta)
dias com início em 26/05/2021 e término em 21/11/2021, referente imóvel situado à Estrada Municipal
São Bento, lotes B1 e B2, quadra B (cód. 05.270.1570), para uso exclusivo da Delegacia de Polícia
Civil. Valor mensal: R$ 8.266,01 (oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e um centavo), perfazendo
o valor total de R$ 33.064,04 (trinta e três mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos). Dotação
orçamentária: 894-20.01.06.181.0010.2.031.339039.01.1100000. Data de assinatura: 25/05/2021.
Artur Nogueira, 30 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
Contrato nº 110/2021 – INEXIGIBILIDADE – Processo Adm nº 4817-7/2021, tendo como partes
Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MEDTRONIC COMERCIAL
LTDA. Objeto: Fornecimento de insumos para tratamento de diabetes ao paciente, em cumprimento
de mandado judicial. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor total: R$ 3.018,00 (três mil e dezoito reais).
Dotação orçamentária: 306-06.01.10.301.0040.2.061.339091.01.3100000. Data de assinatura:
13/08/2021. Artur Nogueira, 30 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
Contrato nº 115/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – Processo Adm nº 4724-5/2021, tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): T&M SERVIÇOS DE
COBERTURAS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS PARA ARMAZENAGEM E EVENTOS
LTDA - ME. Objeto: Forneciment de lonas em PVC para utilização da Secretária de Cultura. Vigência: 60
(sessenta) dias. Valor total: R$ 6.560,00 (seis mil e quinhentos e sessenta reais). Dotação orçamentária:
712-12.01.13.392.0008.2.012.339030.01.1100000. Data de assinatura: 23/08/2021. Artur Nogueira, 30
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
Contrato nº 119/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – Processo Adm nº 5407-6/2021, tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): INOVAMED
HOSPITALAR LTDA. Objeto: Forneciment de medicamentos para dispensação no Pronto Socorro para
pacientes com diagnóstico e/ou suspeita de infecção por coronavírus (COVID-19). Vigência: 120 (cento
e vinte) dias. Valor total: R$ 6.660,00 (seis mil e seiscentos e sessenta reais). Dotação orçamentária:
456-06.05.10.301.0040.2.083.339030.01.3100000. Data de assinatura: 27/08/2021. Artur Nogueira, 30
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 110,46”

8geHFy5, vai possibilitar que a pasta
tenha um banco de
dados, a fim de que
o contato com os responsáveis seja mais
próximo da Administração Municipal.
“É importante sabe rmos que m são e
quais atividades estão disponíveis na
cidade, para que possamos, no futuro, desenvolver parcerias
com essas academias
ou clubes”, explicou
Rafael de Godoy Locatelli, secretário
municipal de Esporte

e Lazer.
Os interessados
que não disponibilizam de recursos tecnológicos para o credenciamento podem
entrar em contato
com a Secretaria pelo
telefone (19) 38118790 ou enviar um
e-mail para sel-contato@mogiguacu.sp.
gov.br.
Quem ainda preferir pode comparecer a
sede da Secretaria de
Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, nº 800,
na Vila Paraiso.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 043/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico
n° 043/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 6.000 ampolas de Omeprazol de
40MG/10ML EV, para atendimento aos pacientes hospitalizados no Pronto Socorro Municipal de
Artur Nogueira com Covid-19 / Coronavirus, tendo como detentora da Ata a empresa: INOVAMED
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 12.889.035/0001-02 no valor total de R$ 134.124,00
(Cento e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais). ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 043/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico
n° 043/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 6.000 ampolas de Omeprazol de
40MG/10ML EV, para atendimento aos pacientes hospitalizados no Pronto Socorro Municipal de
Artur Nogueira com Covid-19 / Coronavirus, tendo como detentora da Ata a empresa: INOVAMED
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 12.889.035/0001-02 no valor total de R$ 134.124,00
(Cento e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais). Artur Nogueira, 27 de agosto de 2021. ANGELA
PULZ DELGADO - Secretária Municipal de Saúde - Autoridade Competente - DECRETO Nº 017/2020.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 63,12”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 50/2021 (APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA)
O MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA, ESTADO DE SÃO PAULO, TORNA PUBLICO A RETIFICAÇÃO
DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL: Onde se lê: Condições Gerais – As peças de reposição
e acessórios, referentes ao equipamento devem ter produção continuada por no mínimo 10 (dez) anos
após o aceite definitivo. Leia-se: Condições Gerais – As peças de reposição e acessórios, referentes
ao equipamento devem ter produção continuada por no mínimo 05 (cinco) anos após o aceite definitivo.
Data: 30 de agosto de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Primeira vez

Bate - Rebate

em uma novela. Sua estreia
acontecerá em “Quanto
Mais Vida, Melhor”, a próxima das 19.

·
A diretora de RH da
TV Cultura, Maura Vannozzi,
implantou uma TV corporativa
para os colaboradores da emissora, o RHTV...

Pessoas próximas aos
organizadores do reality
de futebol “Uma Vida, Um
Sonho”, no caso, a LCA Entertainments & Sports, não

descartam a possibilidade
de o reality de futebol ficar
para 2022. No SBT, emissora parceira, ninguém toca
mais no assunto.

·
... Todas as novidades da grade, benefícios, cuidados durante a pandemia,
bastidores de programas e
os profissionais das rádios e
da TV ganham destaque na
pauta semanal do canal, que é
exibido toda quarta-feira nas
dependências da Fundação
Padre Anchieta.

Na sétima e última fase
de “Gênesis”, o Palácio do
faraó Sheshi (Fernando
Pavão) será um dos mais
movimentados da trama.

Por lá irão circular Ricardo Lyra Junior, Val Perré,
Renato Rabelo, Camilo Bevilacqua, Kizi Vaz, Nando
Cunha, entre outros.

·
Nomes que também
estarão em “Pantanal”, na Globo: Marcos Palmeira, Osmar
Prado, Alanis Guillen, Murilo
Benício, Gabriel Sater, Juliana
Paes, Dira Paes, Débora Bloch
e Gabriel Santana.

· Demorou, e muito, mas
o SBT conseguiu retomar uma
programação quase inédita...

·
Sobre a entrada do
León, de “O Sétimo Guardião”,
na última fase de “Gênesis”,
sempre bom lembrar que os
gatos eram encarados como

·
...Por enquanto, o trabalho da dramaturgia acontece
somente nos bastidores, com a
procura de atores para o elenco
de “Poliana Moça”.

Bárbara Colen, atriz conhecida do cinema – “Aquarius” e “Bacurau” entre eles,
viverá o seu primeiro papel

Escanteio

Palácio do Faraó
No ataque

Após a contratação de
Fausto Silva, um reforço
de peso para a sua grade no
ano que vem, a Band passará a dispensar mais atenção

ao seu jornalismo.
Alguns movimentos começarão imediatamente. O
“Jornal da Band” aparece
como prioridade.

Mercado

Ainda em se tratando de
Band, Carlos Nascimento,
não aquele, mas alguém
com uma história de mais

de 30 anos de Globo, é a
sua nova contratação para
o departamento comercial.
Na ativa.

Exterminadores do
Além
O SBT marcou para o
próximo dia 18, colado ao
programa “The Noite”, a
estreia da série “Extermina-

dores do Além”, com Danilo
Gentili.
Exibição às quartas-feiras.

verdadeiras divindades pelos
egípcios...
·
...E ainda ajudavam a
combater um de seus piores
inimigos: os ratos.
·
Nada certo ainda sobre uma nova temporada do
programa “Talentos” na TV
Cultura...
·
...Jarbas Homem de
Mello, apresentador, fica na
expectativa de um novo chamado da emissora.

·
... Falta apenas resolver o problema das novelas
infantis...

C´est fini
O “SBT Brasil” poderá
apresentar em breve um
novo formato, movimentando os mesmos âncoras,
Márcia Dantas e Marcelo

Torres. Os pilotos já começaram a ser gravados. Fala-se até na possibilidade
de o jornal ser feito de um
outro estúdio.

Regressiva
Os preparativos para o
lançamento do canal de
notícias da Jovem Pan vão
se estender por todo este
mês ainda.
Mas com certeza será
em setembro. Sabe-se

também que 10 dias antes
da inauguração, entrará
em funcionamento, como
se já estivesse no ar, para
devidos ajustes técnicos
e da sua própria grade de
programação.

Humor
Escrita, produzida e estrelada pelo próprio Gentili, que interpreta o youtuber Jack, a série tem ainda
as participações de Fred
(Léo Lins) e o câmera Túlio

(Murilo Couto), na “caça”
de seres sobrenaturais.
São 10 episódios, com
lendas urbanas, de forma
satírica. Direção de Fabricio Bittar.

Para as equipes de “Gênesis”, não será surpresa se a
novela ficar no ar durante todo
este semestre.
Atualmente, a Record exibe

a sexta fase, “Jacó”, com gravações já encerradas, e prepara o lançamento da última,
“José do Egito”, protagonizada por Juliano Laham.

Semestre
Futebol

O SBT terá futebol internacional na tarde desta quarta-feira, com Chelsea x Villareal,

a partir das 16h, pela Supercopa da UEFA.
Narração de Téo José.

Trabalho normal
Voltando das férias, Luciana Gimenez tem marcadas
duas gravações do “Superpop” nesta segunda-feira na
Rede TV!.

E também deve fazer o piloto do “Operação Cúpido”,
isso em meio ao que dizem
que até hoje a renovação de
contrato dela não foi acertada.

Quadro novo
Tudo certo na Record
para as primeiras gravações
do “Paredão dos Famosos”, “Hollywood Squares”,
comprado para o “Hora do
Faro”.

Entre Ana Hickmann,
Renata Dominguez, Camila
Rodrigues, Tirullipa e Carolina Ferraz, entre outros,
serão definidos os seus primeiros participantes.

Acontece que os capítulos de “José do Egito” são
muito longos.
Não bastasse, ainda devem ser considerados in-

sertes, pacote gráfico e
outros necessários detalhes de edição, que podem
fazer a novela chegar até
dezembro.

Edição

31 de Agosto 2021

Após espera angustiante,
Globo estreia Nos Tempos
do Imperador

te diferente. ‘Novo Mundo’
tinha um elemento de aventura e de ação bem presentes. ‘Nos Tempos do Imperador’ será uma história um
pouco mais “adulta”... Mas é
importante ressaltar que se
trata de uma típica novela
das 18h, haverá romance,
boas doses de aventura, humor, leveza e muita, muita
emoção. Nosso foco é emocionar, sempre”.
Quanto ao trabalho de
reconstituição de época,

os autores reconhecem que
“tudo foi difícil”. A TV Globo tem bastante experiência
e competência para fazer
novelas de época, mas gravar uma em meio a uma
pandemia foi algo muito
custoso, “porém instigante”. O grande desafio foi
contar a história da Guerra
do Paraguai com todas as
restrições: poucas pessoas
em cena, ausência de contato físico... Mas a equipe
acredita que conseguiu dar
conta.

Nesta série de comédia,
que deve ser lançada em
2022, o convite de um excêntrico milionário para um fim
de semana em sua mansão se

torna um divertido mistério
em que todos são suspeitos
do assassinato do anfitrião.
Segue a linha do “quem matou?”.

- Caderno A |

Streaming
Em São Paulo, caminham
para o encerramento as gravações de uma nova série da
Netflix, ainda sem título definitivo, reunindo Marcelo Médici,
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Fernanda Paes Leme, Thati
Lopes, Silvero Pereira, Gessica
Kayane, Paulo Tiefenthaler,
Rômulo Arantes Neto, Eliezer
Motta, entre outros.

A trama

Entrevista

(crédito reprodução)
A Globo promove nesta
segunda-feira a estreia de
“Nos Tempos do Imperador”, sua nova novela das
seis, escrita por Alessandro
Marson e Thereza Falcão.
Uma ficção histórica e também mais uma oportunidade
para contar nossa história,
com um elenco liderado por
nomes como Selton Mello,
Roberto Birindelli, Mariana
Ximenes e Alexandre Nero.
De acordo com Marson,

“é uma sequência de ‘Novo
Mundo’, porque seguimos
acompanhando a saga da
família imperial. Em ‘Novo
Mundo’ contamos a história de Dom Pedro I e da
Imperatriz Leopoldina. Em
‘Nos Tempos do Imperador’,
continuamos conhecendo a
história do filho deles, Dom
Pedro II.
Mas ao mesmo tempo em
que é uma continuação, é
também uma novela bastan-

Marcelo Tas recebe Fernanda Abreu no “#Provoca”,
da TV Cultura, terça-feira, a
partir das 22h.
Entre outros assuntos, a
cantora fala sobre a proximidade dos seus 60 anos: “...
Já até digo que eu tenho. Eu
adoro, porque primeiro, acho

que desconstrói um pouco
esse negócio de que mulher
tem que ficar jovem e a juventude é que é legal. Não,
o que é legal é você acordar
todo dia de manhã abrir a
janela e falar: ‘qual é o meu
sonho que eu vou realizar
agora?’”.

Com apresentação de Claude Troigros, o reality alcançou
mais de 3,9 milhões de pessoas
e ainda se destacou entre os Top
7 - mais assistidos na TV Paga

e entre os Top 4 para mulheres
de classe A e B com mais de 35
anos.
A Globo informou que o programa foi renovado para 2022.

Bruno Montaleone vai para
seu segundo trabalho com
Walcyr Carrasco. O jovem
ator integrou o elenco de “O
Outro Lado do Paraíso”(2017),

e também marcará presença
em “Verdades Secretas 2”. Interpretará Matheus, o neto de
Zezé Polessa, modelo e “book
azul”.

Números

Duas vezes

Surpreendeu

Estreia
A série “Ilha de Ferro”
estreia nesta segunda-feira, depois de “Império”.
Logo nos primeiros minutos do primeiro capítulo, o

personagem de Cauã Reymond, Dante, se verá diante do desafio de controlar
um vazamento de gás na
plataforma.

A terceira temporada de
“Mestre do Sabor” registrou as maiores audiências
na história do programa no
GNT.

E a exibição da final
colocou o reality gastronômico entre os Top 3 - programas mais vistos na TV
Paga.

• As gravações da nova
temporada do “Lady Night”,
com Tatá Werneck, ainda
devem seguir durante todo
este mês.

fica sempre meio difícil de
entender.

Bate - Rebate

•
Projeto da Netflix
com Marcos Mion deve ser
gravado no final do ano.
• O valor do prêmio que
será disputado pelos competidores do “The Masked
Singer” é de R$ 150 mil.
O programa estreia nesta
terça.

(Crédito Globo/Raquel Cunha)

Streaming

Em São Paulo, caminham para o encerramento
as gravações de uma nova
série da Netflix, ainda sem
título definitivo, reunindo
Marcelo Médici, Fernanda

Paes Leme, Thati Lopes,
Silvero Pereira, Gessica
Kayane, Paulo Tiefenthaler, Rômulo Arantes Neto,
Eliezer Motta, entre outros.

Entrevista
Marcelo Tas recebe Fernanda Abreu no “#Provoca”, da TV Cultura, terça-feira, a partir das 22h.
Entre outros assuntos, a
cantora fala sobre a proximidade dos seus 60 anos:
“... Já até digo que eu tenho.
Eu adoro, porque primeiro,

acho que desconstrói um
pouco esse negócio de que
mulher tem que ficar jovem
e a juventude é que é legal.
Não, o que é legal é você
acordar todo dia de manhã
abrir a janela e falar: ‘qual
é o meu sonho que eu vou
realizar agora?’”.

• O treinador Sylvinho,
do Corinthians, parece que
ativou de vez o modo “titês”
em suas entrevistas...
•

... Metade do que diz

•
Previsão do tempo:
“Ilha Record” deve apresentar temperaturas bem
elevadas no decorrer dos
próximos dias.
•
Marco Freitas, com
comentários do vôlei no
SporTV, se destacou na
transmissão da Olimpíada.
• Cantora e atriz de musicais, a jovem Gabi Amaral
foi contratada pela gravadora Universal Music...
•
... De acordo com o
acertado, ela vai lançar 24
singles e 8 videoclipes nos
próximos 2 anos.

Números
Com apresentação de
Claude Troigros, o reality
alcançou mais de 3,9 milhões
de pessoas e ainda se destacou entre os Top 7 - mais
assistidos na TV Paga e entre

os Top 4 para mulheres de
classe A e B com mais de 35
anos.
A Globo informou que o
programa foi renovado para
2022.

C´est fini

Jandir Ferrari, após participação em “Gênesis”, na Record,
agora vai apostar no streaming.
O ator irá integrar o elenco do

musical “O Coro”, um trabalho
de Miguel Falabella e Cininha
de Paula, sob encomenda para o
Disney+.

(crédito Instagram)

Duas vezes
Bruno Montaleone vai
para seu segundo trabalho
com Walcyr Carrasco. O jovem ator integrou o elenco
de “O Outro Lado do Para-

íso”(2017), e também marcará presença em “Verdades
Secretas 2”. Interpretará
Matheus, o neto de Zezé Polessa, modelo e “book azul”.

Bárbara Colen, atriz conhecida do cinema – “Aquarius” e “Bacurau” entre eles,
viverá o seu primeiro papel

em uma novela. Sua estreia
acontecerá em “Quanto
Mais Vida, Melhor”, a próxima das 19.

Pessoas próximas aos organizadores do reality de
futebol “Uma Vida, Um Sonho”, no caso, a LCA Entertainments & Sports, não

descartam a possibilidade
de o reality de futebol ficar
para 2022. No SBT, emissora
parceira, ninguém toca mais
no assunto.

Primeira vez
Escanteio

Palácio do Faraó
Na sétima e última fase
de “Gênesis”, o Palácio do
faraó Sheshi (Fernando
Pavão) será um dos mais
movimentados da trama.

Por lá irão circular Ricardo Lyra Junior, Val Perré,
Renato Rabelo, Camilo Bevilacqua, Kizi Vaz, Nando
Cunha, entre outros.

Vez do streaming - 1
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 – 2

