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Gustavo Reis e reitor da Unicamp discutem sobre a
criação do Hospital Metropolitano na região de Campinas

Estado de São Paulo ultrapassa Reino
Unido com 69,62% da população vacinada
Neste domingo (15), São Paulo chegou a 91,15% da população
com mais de 18 anos vacinada
com pelo menos uma dose contra o coronavírus. Já com relação
à população em geral, o Estado paulista atingiu o índice de
69,62%, ultrapassando o Reino
Unido, reconhecido como o primeiro país a iniciar a campanha
de vacinação contra a COVID-19
no mundo, que chegou a 89,4%
de pessoas com mais de 18 anos
e 69,61% de sua população geral
imunizada com pelo menos uma
dose. Os dados são do Vacinômetro (https://www.saopaulo.
sp.gov.br/) e do Our World in
Data (https://ourworldindata.

org/covid-vaccinations).
Até as 16h27 do dia 15 de
agosto, o Vacinômetro indicava
31.100.972 pessoas protegidas
com a primeira dose nos 645
municípios paulistas. São Paulo
também conta com 27,85% da
população com esquema vacinal
completo, com 11.767.490 vacinados com duas doses dos imunizantes do Butantan, Fiocruz ou
Pfizer e 1.125.127 que receberam
a dose única da Janssen.
O ritmo acelerado da vacinação em São Paulo é uma das
metas do Governo do Estado
para ajudar o Brasil a controlar a
pandemia do coronavírus. O calendário de vacinação já passou

por três antecipações e estima
que toda a população acima de
18 anos esteja vacinada com ao
menos uma dose até a próxima
segunda-feira (16).
A partir desta semana, São
Paulo também passará a oferecer vacinas para a população
adolescente. Entre os dias 18 e
29, jovens de 12 a 17 anos com
comorbidades ou deficiências,
além de gestantes e puérperas,
vão receber vacinas. De 30 de
agosto a 5 de setembro, o PEI
(Plano Estadual de Imunização)
inclui os jovens com idade entre
15 e 17 anos. Depois, de 6 a 12 de
setembro, será a vez de adolescentes de 12 a 14 anos.
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Ex prefeito
de Jaguariúna
foi colega
de classe do
ator Tarcísio
Meira
O ator Tarcísio Meira,
de 85 anos, que morreu vítima da Covid-19
nesta quinta-feira (12),
em São Paulo, teve uma
passagem marcante por
Campinas (SP). Ele estudou por dois anos em
um colégio da cidade,
que guarda com orgulho
os registros da passagem
do aluno que viria a
se transformar em um
ícone do teatro, do cinema e da televisão.
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Cultura de
Mogi Guaçu
promove
semana de
valorização de
patrimônio
histórico da
cidade
A Secretaria Municipal de
Cultura realiza entre os dias 17 e
20 de agosto, a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico
e Cultural de Mogi Guaçu, que
contará com uma série de três
debates online para discutir a
memória e a preservação do
legado do município. Os debates
serão transmitidos sempre das
14h às 16h, pelo Facebook da
pasta, no endereço https://www.
facebook.com/secult.guacu.
Página 7.

Derico Sciotti e
Diego Figueiredo
realizam “Live
do Bem” em
benefício da Arca
de Holambra na
próxima quinta
Os músicos Derico
Sciotti e Diego Figueiredo estarão em Holambra
na próxima quinta-feira,
dia 19 de agosto, a partir
das 20h, para a realização da “Live do Bem”,
projeto que une música
de qualidade e auxílio a
entidades que desenvolvem trabalhos sociais. A
ARCA de Holambra, entidade reconhecidamente
de utilidade pública e que
atualmente abriga cerca
de 120 cães, será beneficiada pelo projeto.

Página 8.

Mogi Guaçu
confirma
primeiro
caso da
variante
Delta
A Secretaria Municipal
de Saúde confirmou nesta
sexta-feira, dia 13 de agosto,
o primeiro caso da variante
Delta da Covid-19 em Mogi
Guaçu. O paciente, internado em unidade hospitalar
particular em 5 de agosto,
foi transferido nesta terça-feira (10) para Campinas,
onde encontra-se em tratamento.
O caso já foi notificado
para a Vigilância Epidemiológica do Departamento
Regional de Saúde de São
João da Boa Vista.
Página 6.

O prefeito de Jaguariúna e
presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região
Metropolitana de Campinas),
Gustavo Reis, se reuniu nesta
quarta-feira, dia 11 de agosto,
com o reitor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Antonio José de Almeida
Meirelles, o Tom Zé, para discutir
o fortalecimento e a organização
da saúde na região. Entre os
temas, o destaque foi dado para
a criação do Hospital Metropolitano na região de Campinas.
Como presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis vem
defendendo a construção do hospital regional junto aos demais
prefeitos do colegiado. “Acredito
que essa é uma pauta de interesse
comum dos 20 municípios, então vamos nos empenhar nessa
luta”, disse o prefeito.
Também participaram do encontro o vereador de Jaguariúna
Walter Tozzi, o coordenador das
AMEs, José Roberto Souza, e o
professor Oswaldo Grassiotto.
O reitor Tom Zé disse que a Unicamp está à disposição da RMC
para contribuir com a saúde
regional.
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ETE começa
a operar em
inauguração e
Artur Nogueira
passa a tratar 100%
do esgoto coletado
A Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) Sítio Novo, antiga
ETE Stocco, começou a operar
nesta sexta-feira (13) durante
cerimônia restrita. A inauguração foi realizada pelo Serviço de
Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) e a Prefeitura; a partir
da inauguração o município
nogueirense entra para o seleto
grupo de cidades do Brasil que
realiza o tratamento de 100% do
esgoto coletado.
Página 4.

Prefeitura de Itapira pede
renovação de custeio de leitos
de enfermaria Covid

Nesta quinta-feira, 12, o
Prefeito Toninho Bellini e o
Secretário de Saúde Vladen
Vieira estiveram no Departamento Regional de Saúde

de São João da Boa Vista
para solicitar a renovação do
custeio de 20 leitos de Enfermaria Covid do Hospital
Municipal.
Página 5.
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Cuidado, estamos respirando a morte!

*

Por Paiva Netto
Atualmente, em vastas regiões da Terra, o
simples ato de respirar
corresponde à abreviação da vida. Sofrimentos de origem pulmonar
e alérgica crescem em
progressão geométrica.
Hospitais e consultórios
de especialistas vivem
lotados com as vítimas
das mais diferentes impurezas.
Abeirar-se do escapamento de um veículo é
suicídio, tal a adulteração
de combustível vigente
por aí. Isso sem citar os
motores desregulados…
Cidades assassinadas
Quando você se aproxima, por estrada, via aérea
ou marítima, de grandes
centros populacionais do
mundo, logo avista paisa-

gem sitiada por oceano
de gases nocivos.?
Crianças e idosos moram lá... Merecem respeito.?
No entanto, de maneira implacável, sua
saúde vai sendo minada.
A começar pela psíquica, porquanto as mentes
humanas vêm padecendo
toda espécie de pressões.
Por isso, pouco adiantará
cercar-se de muros cada
vez mais altos, se de antemão a ameaça estiver
dentro de casa, atingindo
o corpo e a psicologia do
ser.
Em cidades praieiras, a
despeito do mar, o envenenamento atmosférico
avança, sem referência à
contaminação das águas
e das areias, o microplástico... O que surpreende

é constituírem, muitas
delas, metrópoles altamente politizadas, e só
de algum tempo para cá
seus habitantes na verdade despertarem para tão
terrível risco.
Despoluir qualquer
área urbana ou rural
deveria fazer parte do
programa corajoso do
político que realmente
a amasse. Não se pode
esperar que isso apenas
ocorra quando se torna
assunto lucrativo. Ora,
nada mais proveitoso do
que cuidar do cidadão, o
Capital de Deus.?
As questões são múltiplas, mas esta é gravíssima: estamos respirando
a morte. Encontramo-nos
diante de um tipo de progresso que, ao mesmo
tempo, espalha ruína. A

Energia limpa para a
recuperação econômica
*

Por João Guilherme Sabino Ometto
O risco de racionamento de eletricidade
decorrente da falta de
chuvas este ano, fator
agravante da crise provocada pela Covid-19,
alerta para a necessidade de ampliar a diversificação da matriz
energética nacional, reduzindo a dependência
das usinas hidrelétricas.
Nesse sentido, é relevante a contribuição do
setor sucroalcooleiro,
cujas fontes têm grande
potencial, são renováveis e apresentam baixos
índices de emissão de
carbono, com reconhecidos ganhos ambientais.
A bioeletricidade
produzida a partir do
bagaço e da palha da
cana-de-açúcar, uma
das vertentes da contribuição do setor, já
representa 62% do total
de 18,5 gigawatts (GW)
da cogeração existente
no País de capacidade
instalada em operação
comercial. Essa possibilidade viabilizou-se
pela mecanização da
colheita e do plantio, da
qual resultaram níveis
de sustentabilidade incomparáveis em todo
o mundo e que incluiu
a capacitação de profissionais para operar
equipamentos com alto
índice de tecnologia embarcada. O gás natural
responde por 17% e o
licor negro, 14%. Este é
um fluido resultante do

*

processo produtivo da
indústria papeleira.
Outra fonte importante de eletricidade é
o biogás, cujo potencial
no Brasil é de 170.912
GWh (fonte: ABiogás),
o maior do mundo. Em
volume, 21,1 bilhões de
normais metros cúbicos por hora (Nm³/h)
advêm do segmento sucroenergético; 6,6 bilhões, de ramos distintos
da produção agrícola;
14,2 bilhões, da pecuária; e 2,2 bilhões, do
saneamento. Esse combustível, em sua versão
purificada, compara-se,
em termos energéticos,
ao gás natural fóssil,
com a vantagem de ser
totalmente renovável e
ter pegada negativa de
carbono.
O etanol de cana-de-açúcar completa o
aporte do setor à matriz
energética nacional. De
acordo com o primeiro
levantamento da safra
2021/22 da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), a produção será de 27 bilhões
de litros. Embora haja
uma redução de 9,1% em
relação aos 29,7 bilhões
referentes à temporada
anterior, devido à queda
da demanda atrelada às
quarentenas e ao distanciamento social, o
Brasil continua sendo o
segundo maior produtor
mundial, atrás apenas
dos Estados Unidos.

Neste país, porém, a
maior parte advém do
milho, apresentando
maior custo e menor
índice energético.
Cabe lembrar que
o etanol de cana-de-açúcar é praticamente
neutro em emissões de
carbono e renovável,
além de gerar renda,
empregos e ingresso de
dólares resultantes da
exportação. Somente no
primeiro bimestre deste ano, na comparação
com igual período de
2020, as vendas externas cresceram 50,9%,
alcançando 343,31 milhões de litros, e a receita
aumentou 22%, somando US$ 158,22 milhões
(fonte: Secex/Ministério
da Economia).
Apesar de todas as
dificuldades inerentes à
pandemia, o setor sucroalcooleiro fornece energia limpa para mover
fábricas, iluminar cidades, abastecer o transporte e gerar divisas no
comércio exterior. São
combustíveis que contribuem para a retomada
do crescimento e a recuperação da economia
nacional.
*João Guilherme
Sabino Ometto é engenheiro (Escola de Engenharia de São Carlos EESC/USP), empresário
e membro da Academia
Nacional de Agricultura
(ANA).

Construindo a liberdade

Por Paiva Netto
A melhor tecnologia a ser desenvolvida, nestes tempos de
globalização desenfreada, é a do conhecimento de nós mesmos,
como criaturas de um
Deus que é Caridade.
É superior à própria
internet, pois tem o
poder de impedir que
o ser humano (informatizado ou não) caia
de vez no sofrimento

e desabe na barbárie
mais completa. Bum!!
Sem o sentido de Fraternidade Ecumênica,
acabaríamos com o
planeta, com nossos
cérebros brilhantes e
corações opacos.
Ao nosso concurso, esta contundente
assertiva do ilustre
Espírito Dr. Bezerra
de Menezes: “O vazio
promove o vazio. Mas

o conteúdo constrói
a liberdade, principalmente se ele tiver
como respaldo as bases do Espírito, que se
fundamentam na Vida
Eterna”.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista
e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

*

nossa própria.
Comprova-se a precisão urgente de ampliar em largo espectro a
consciência ecológica do
povo, antes que a queda
de sua qualidade de vida
seja irreversível. Este
tem sido o desafio enfrentado por vários idealistas pragmáticos.
Entretanto, por vezes, a ganância revela-se
maior que a razão. O
descuido no preparo de
certas comunidades, para
que não esterilizem o
solo, mostra-se superior
ao instinto de sobrevivência. (...)
A poluição que chega
antes
A infinidade de poluições que vêm prejudicando a vida de cada um

deriva da falência moral
que, de uma forma ou de
outra, inferniza a todos.
Viver no presente momento é administrar o
perigo. Mas ainda há
tempo de acolhermos a
asserção de Antoine de
Saint-Exupéry (19001944): “É preciso construir estradas entre os
homens”.
Realmente, porque
cada vez menos nos estamos encontrando nos
caminhos da existência
como irmãos. Longe da
Fraternidade, não desfrutaremos a Paz.
José de Paiva Netto /
Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

É prático e mortal

Por José Renato Nalini
O plástico é algo
que se incorporou à
nossa vida. Parece
que não conseguimos viver sem ele.
Serve para muita
coisa. Embalagem
higiênica para produtos alimentícios
e para os que servem à limpeza. Estão em todos os lugares os plásticos
nas tubulações, nas
peças dos eletrodomésticos, nos automóveis. Em praticamente tudo.
Só que essa invenção tão útil pode
ser fatal. Principalmente para os
outros animais,
embora o homem
também não esteja
livre de sofrer consequências desastrosas provindas do
plástico.
Falo dos peixes,
que estão consumindo plástico no
mar, assim como
as tartarugas. Apurou-se que 1.565 espécies de animais,
espalhados por todos os ambientes,
comem esse derivado do petróleo.
Foi o que noticiou
a revista científica
Science, num estudo feito por Robson Santos, da Universidade Federal
das Alagoas e Ryan

Andrade, da Universidade Federal
do Espírito Santo.
Trabalharam em
conjunto com Gabriel Machovsky-Capuska, da Universidade Massey,
na Nova Zelândia.
Eles chamam esse
fenômeno de “armadilha evolutiva”.
O que isso significa? É aquela situação em que os
instintos dos animais ditos irracionais, resultantes
de milhões de anos
submetidos ao processo da seleção
natural, não foram
calibrados com a
necessária diligência para detectar
que o consumo desse material é algo
fatal para eles.
O jornalista Reinaldo José Lopes,
autor de “1499:
o Brasil antes de
Cabral”, lamenta
que até se brinque
a respeito disso,
como o desenho de
uma tartaruga a dizer “Tô chateada,
queria tanto comer uma sacolinha
plástica”. É uma
crueldade perpetrada por ignorantes, pois o plástico
está envenenando
o planeta e se ele
deixar de continuar
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a ser ambiente apto
a hospedar a vida,
toda espécie de experiência existencial desaparecerá.
Inclusive a do homem, o pretensioso
animal que se considera o único racional sobre a face
da Terra.
A humanidade
tem trilhado caminhos perigosos,
que não a levarão a
bom destino. Ainda é tempo de se
converter. Mas isso
custa. A inércia é
uma grande força a
manter paralisados
os que se acostumam com algo e
não querem mudar
de hábitos. Por sinal que a vedação
ao uso das sacolas
plásticas já andou
em voga no Brasil e, aos poucos,
foi deixando de ser
observada. Afinal,
estamos no país em
que há “leis que pegam e leis que não
pegam”. Pagaremos
por isso.
*José Renato
Nalini é Reitor da
UNIREGISTRAL,
docente da Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
A C A D E M IA P A U LISTA DE LETRAS
– 2021-2022.
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SP ultrapassa Reino Unido com 69,62% da
população vacinada
Da Redação
Neste domingo (15),
São Paulo chegou a
91,15% da população
com mais de 18 anos
vacinada com pelo
menos uma dose contra o coronavírus. Já
com relação à população em geral, o Estado paulista atingiu
o índice de 69,62%,
ultrapassando o Reino Unido, reconhecido
como o primeiro país
a iniciar a campanha

de vacinação contra a
COVID-19 no mundo,
que chegou a 89,4% de
pessoas com mais de 18
anos e 69,61% de sua
população geral imunizada com pelo menos
uma dose. Os dados
são do Vacinômetro
(https://www.saopaulo.sp.gov.br/) e do Our
World in Data (https://
ourworldindata.org/
covid-vaccinations).
Até as 16h27 do dia 15
de agosto, o Vacinômetro indicava 31.100.972

pessoas protegidas com
a primeira dose nos
645 municípios paulistas. São Paulo também
conta com 27,85% da
população com esquema vacinal completo,
com 11.767.490 vacinados com duas doses dos imunizantes do
Butantan, Fiocruz ou
Pfizer e 1.125.127 que
receberam a dose única
da Janssen.
O ritmo acelerado
da vacinação em São
Paulo é uma das metas

do Governo do Estado para ajudar o Brasil a controlar a pandemia do coronavírus.
O calendário de vacinação já passou por três
antecipações e estima
que toda a população
acima de 18 anos esteja
vacinada com ao menos
uma dose até a próxima
segunda-feira (16).
A partir desta semana, São Paulo também passará a oferecer
vacinas para a população adolescente.

Entre os dias 18 e 29,
jovens de 12 a 17 anos
com comorbidades ou
deficiências, além de
gestantes e puérperas,
vão receber vacinas.
De 30 de agosto a 5 de
setembro, o PEI (Plano Estadual de Imunização) inclui os jovens
com idade entre 15 e 17
anos. Depois, de 6 a 12
de setembro, será a vez
de adolescentes de 12 a
14 anos.
O calendário do PEI
é estabelecido medi-

3

ante cronograma de
entrega de vacinas do
Ministério da Saúde,
mas o Governo de São
Paulo já fez aquisições
próprias de vacinas
para cumprimento das datas nos 645
municípios paulistas.
Em julho, o Estado reforçou a vacinação local com 4 milhões de
doses extras adquiridas
diretamente pela Secretaria da Saúde, sem
depender de liberações
do Governo Federal.

Ex prefeito de Jaguariúna foi colega de
classe do ator Tarcísio Meira
O ator Tarcísio
Meira, de 85 anos,
que morreu vítima
da Covid-19 nesta
quinta-feira (12), em
São Paulo, teve uma
passagem marcante
por Campinas (SP).
Ele estudou por dois
anos em um colégio da cidade, que
guarda com orgulho os registros da
passagem do aluno

que viria a se transformar em um ícone
do teatro, do cinema e da televisão.
Tarcísio Chiavegatto, ex perfeito de
Jaguariúna, estudou
com o ator Tarcísio
Meira. Os dois foram
contemporâneos no
colégio Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, de Campinas,
na década de 1950.

Chiavegatto conta
que não imaginava
que o companheiro
de classe se tornearia
um artista tão conhecido. “Éramos três
Tarcísios na turma,
estudamos juntos por
dois anos. Na época,
o conhecíamos por
Tarcísio Magalhães
Sobrinho, para diferenciar um do outro. O Meira veio

depois, como nome
artístico”, relembra o ex prefeito.
“Fico feliz de ter feito
parte da história dele
e de quem ele se tornou, mesmo sem
tanta proximidade.
Admiro o trabalho e
lamento a perda desta pessoa que foi tão
significa para a arte
no Brasil”, finaliza.

Cerca de 20% dos Municípios pretendem punir
servidor que negar vacina, revela pesquisa da CNM
Da Redação
O servidor público municipal que se negar a tomar
a vacina contra a Covid-19
deve ser punido por quase
20%, ou 235 Municípios. É
o que revela a 21ª edição da
pesquisa semanal realizada
pela Confederação Nacional
de Municípios (CNM). Desses, 52,8% afirmaram que
a punição será instauração
de processo administrativo
disciplinar. Pelo levantamento, realizado de 9 a 12 de
agosto, 75,8 % dos gestores,
dos 1.269 que responderam
a essa questão, não devem
obrigar os servidores a se
vacinar.
A pesquisa desta semana
ouviu, no total, 2.383 dos
5.568 Entes locais e identificou que a vacinação está
avançando cada vez mais e
cerca de 37% das administrações públicas já vacinam
jovens de 18 a 24 anos. Em
28%, a vacinação está entre
25 e 29 anos e 21% imunizam

pessoas com idade entre 30
e 34 anos. Dos entrevistados, apenas um Município
afirmou ainda estar na faixa
etária acima de 50 anos. Já
a falta de imunizantes ainda
foi registrada por 445, ou
18,7% dos respondentes. A
vacinação segue normalmente em 1.910 prefeituras,
ou 80%. Dos que afirmaram
não ter doses para vacinar a
população, 93% registraram
a falta para a 1ª dose e 20%
para a 2ª dose.
Os Municípios continuam
a identificar a preferência
por alguma marca específica
da vacina contra a Covid.
Nesta semana, a situação
foi observada e a CNM perguntou o que tem sido feito
nestes casos. Cerca de 71,5%
afirmaram que não é possível
a escolha e aplicam o imunizante disponível. Já em 26%
a pessoa não é vacinada e vai
para o final da lista; enquanto em 8,7% dos Municípios
pedem que a pessoa volte em
outra oportunidade; em 1,4%

dos casos se permite a escolha
do imunizante.
Leitos e casos
A alta taxa de ocupação
de leitos de UTI, uma das
grandes preocupações do
início do ano, já não é mais
uma situação registrada pela
maioria dos Municípios.
Quase metade dos Entes
locais, ou 48%, está com a
taxa de ocupação abaixo dos
60% e apenas 1,9% afirmou
estar com a ocupação acima
de 95%.
A diminuição do registro
de novos casos também foi
identificada na pesquisa desta semana. Cerca de 38%
afirmaram que os casos diminuíram; 32% registraram
estabilidade no número de
casos e 16% dos Municípios
registraram aumento das
infecções por Covid-19. Já
11% dos Municípios não registraram nenhum novo caso
de coronavírus.
Variante Delta e óbi-

tos
Nesta edição, a CNM
questionou sobre a variante
Delta, que tem sido motivo
de preocupação de autoridades mundo afora. A nova
variante, que, de acordo com
os pesquisadores, pode ser
mais contagiosa, foi identificada por quase 4% dos
Municípios. Em 89% dos que
responderam, a Delta não foi
notificada.
As mortes por Covid-19
não foram registradas pela
maioria das administrações
públicas, 62% não tiveram
óbitos pela doença; 18% mantém a estabilidade no número
de mortes; 11,4% registram
diminuição; e 6,7% aumento. Sobre os procedimentos
eletivos, a CNM perguntou
se o Município está com
reprimidos ou aguardando
agendamento: 73% afirmaram que sim e 22% não.
Medidas de restrição de
circulação da população para
evitar a disseminação da
Covid ainda é uma ação de

59% dos Municípios. Em
38% as atividades e a circulação da população voltaram
à normalidade.
Retorno às aulas
A retomada das aulas foi
mais uma vez questionada
na pesquisa. Dos 2.383 Municípios que responderam
essa questão, em 749 localidades, o retorno às aulas
será entre 50 e 70% dos estudantes; em 525 menos de
50% das crianças voltam ao
ensino presencial; e em 311
Municípios todos os alunos
da rede pública de ensino
retomam às aulas normalmente. Enquanto em 268
Municípios nenhuma criança deve voltar às escolas
no modo presencial. A CNM
também perguntou qual o
principal modelo de ensino
adotado para a retomada
das aulas. A maioria, 80%,
manterá o ensino híbrido;
5% somente virtual; e em 7%
o ensino será completamente
presencial.

Sobre a quantidade de
profissionais da educação
disponíveis para a continuidade do ensino virtual, a
CNM também questionou
os Municípios: 78,9% afirmaram que sim há professores
suficientes, mas 6,6% e 8%,
não há disponibilidade ou
não foram questionados,
respectivamente.
Violência
Outra questão que fez
parte desta edição da pesquisa foi quanto ao aumento
da violência no Município
durante a pandemia. Cerca
de 20,3% identificou mais
violência contra a mulher;
7,3% mais violência contra
a pessoa idosa; 3% contra as
pessoas com algum tipo de
deficiência; em 11,3% houve o
aumento da violência contra
crianças e adolescentes; e em
0,6% foi identificado o trabalho escravo. Os índices de
violências não aumentaram
em 70% dos Municípios.

Sicredi alcança índice de satisfação recorde com
seus associados

Da Redação

Focado em prestar
atendimento diferenciado
por meio do relacionamento próximo com seus mais
de 5 milhões de associados,
o Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todas as regiões
do país, tem conquistado reconhecimento nesse
quesito. Em junho deste
ano, o índice de satisfação
entre os associados atingiu
o patamar de 74,1%,resultado 2,9 pontos percentuais superior ao registrado no mesmo período de
2020. É o melhor índice
conquistado pelo Sicredi
desde o início da utilização
do método em 2011.
Para aferir o nível de

satisfação de seus associados, a instituição utiliza a
metodologia Net Promoter
Score (NPS), criada pela
Bain&Company e aplicada
por companhias do mundo
todo. Os fatores “atendimento na agência” e “atendimento do gerente” foram
os mais bem avaliados
pelos associados, sendo
descritos como o motivo
de 74% das notas promotoras (9 e 10 em uma escala
de 0 a 10). Nesta edição
da pesquisa NPS foram
entrevistados no Sicredi,
de forma remota, 175 mil
associados da instituição
financeira cooperativa entre junho de 2020 e junho
deste ano.
DESTAQUE EM

RANKING DO BANCO
CENTRAL E CANAIS
DIGITAIS
Outro fator que demonstra a eficiência do Sicredi
no relacionamento com
os associados é o ranking
de reclamações contra
instituições financeiras
desenvolvido pelo Banco
Central. Recentemente, foi
divulgada a lista contemplando os registros do segundo trimestre do ano no
Brasil, com foco em bancos
e instituições financeiras.
Assim como já havia ocorrido no primeiro trimestre
de 2021, o Sicredi manteve
seu patamar e não teve
nenhuma reclamação considerada procedente entre
os meses de abril e junho.
“Mais uma vez não ter-

mos nenhuma reclamação
procedente no ranking do
Banco Central nos traz
muito orgulho, pois somos
uma instituição com milhões de associados e um
portfólio de mais de 300
produtos e serviços, então
não é tarefa fácil gerar boas
experiências em todos esses pontos de contato”,
contextualizou Marçalina
Hoenisch Ávila, ouvidora
do Sicredi. “Acredito que
a chave para esse sucesso
é a atenção que dedicamos a cada um dos nossos
associados por meio da
integração de equipes que
realizam os atendimentos
e desenvolvem soluções
tanto no ambiente físico
como no digital”, complementou.

O sucesso do atendimento prestado pelo Sicredi aos seus associados
também foi constatado na
pesquisa do Buzz monitor. O site realizou análise
de performance e atendimento das 15 melhores
instituições financeiras
brasileiras, tendo como
referência o ranking elaborado recentemente pela
Forbes em parceria com a
Statista.
Na análise de desempenho de marcas com atuação no Brasil realizada
pelo Buzz monitor, o Sicredi foi destaque entre os
aplicativos de instituições
financeiras na Google Play
Store. A instituição obteve
94 pontos de satisfação
(de um total de 100) e re-

cebeu 8,4 mil avaliações.
De acordo com o Buzz
monitor, o Sicredi também
está entre os players com
menor volume de reviews,
o que demonstra a eficiência dos canais.
Com a possibilidade de
avaliação até o máximo de
cinco estrelas, atualmente
a média das avaliações dos
usuários que baixaram o
aplicativo da instituição
pela App Store ficou em
4,9 estrelas, enquanto na
Google Play a nota alcança
a marca de 4,8 estrelas. Os
resultados foram gerados
por meio de mais de 430
mil avaliações e mantém
o aplicativo do Sicredi há
dois anos na posição de
mais bem avaliado entre
as instituições financeiras.
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ETE começa a operar em inauguração e Artur
Nogueira passa a tratar 100% do esgoto coletado

De Artur Nogueira
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Sítio Novo, antiga ETE
Stocco, começou a operar nesta sexta-feira
(13) durante cerimônia
restrita. A inauguração
foi realizada pelo Serviço
de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean)

e a Prefeitura; e a partir de hoje, o município
nogueirense entra para
o seleto grupo de cidades
do Brasil que realiza o
tratamento de 100% do
esgoto coletado.
As obras iniciaram em
2014, porém a Estação
entrou em operação apenas neste ano de 2021.
O momento histórico

reuniu autoridades locais e regionais e marca
um novo momento da
administração do Saean
e do Poder Executivo
Municipal.
Durante discurso,
Lucas Sia (PSD) afirmou que o trabalho em
conjunto sempre faz a
diferença. “É trabalhando juntos de mãos dadas, que vamos trazer
benefícios à população.
Hoje é um marco na
história nogueirense: a
inauguração da ETE Sítio Novo. Artur Nogueira passa a ter 100% de
tratamento no esgoto
coletado. Uma grande
realização”, comemorou.
E enfatizou: “continuaremos trabalhando dessa
maneira: com união”.
A presidente e superintendente do Saean,
Gabriela Montoya, pon-

tuou que o momento é
digno de comemoração.
“Foi uma promessa de
campanha cumprida e,
mais do que isso, um investimento na saúde dos
moradores nogueirenses. Essa é uma gestão de
mudança. Agradeço a
toda a minha equipe e os
demais envolvidos nessa
vitória”, disse.
A solenidade contou
com a presença do deputado est’adual Barroz
Munhoz (PSB), do deputado federal Vanderlei
Marcris (PSDB) e do
secretário-executivo da
Casa Civil do Governo
de São Paulo João Carlos
Fernandes. Os deputados Rafa Zilbaldi (PL) e
Rogério Nogueira (DEM)
foram representados por
seus assessores.
Também estiveram no
local todos os vereadores

(Professor Adalberto,
Henrique Teles, Cicinho,
Beto Baiano, Neidão do
Gás, Zé Pedro Paes, Zé
da Elétrica, Nando do
Gás, Tenente Marcelo,
Zezé da Saúde, Miltinho
Turmeiro e Melinho)
além de representantes
da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), Ares-PCJ
- Agência Reguladora
PCJ e Caixa Econômica
Federal.

compatível com a legislação ambiental.
Duarte foi responsável
técnico da obra por anos
e enaltece que, com a
nova capacidade de tratamento de esgoto, Artur
Nogueira ganha nova
visibilidade. “São poucos
municípios que conseguem tratar 100% do esgoto. O Saean, sem dúvidas, terá um grande diferencial, inclusive para
ganhar novos recursos,
já que a autarquia mosETE Sítio Novo
trou sua boa vontade e
De acordo com o en- disposição em melhorar
genheiro civil Nerci Pin- a qualidade dos serviços
to Duarte Junior, a ETE prestados à população
Sítio Novo opera com um nogueirense”, frisa o ensistema de reator aeróbio genheiro.
e anaeróbio de fluxo asA capacidade da ETE é
cendente. A área utiliza- de 300m³ de esgoto por
da para o processo de hora, atendendo cerca
tratamento é compacta e de 40 mil habitantes.
apresenta funcionamen- No entanto, pode ser
to moderno e eficiência ampliada.

Centro de Especialidades Médicas recebe melhorias das
instalações internas
De Mogi Guaçu
Foram concluídos
nesta semana serviços
de pintura interna e
pequenos reparos de
manutenção do Centro de Especialidades
Médicas da Secretaria
Municipal de Saúde. O
trabalho, realizado por
meio de parceria com

a iniciativa privada, é
mais uma importante
ação voltada à garantia
de mais conforto e adequação no momento
do atendimento aos
pacientes.
A empresa responsável pelo trabalho
cedeu a tintas para que
fosse executada a pintura interior do prédio,

que há muito tempo
se encontrava deteriorada pela falta de
manutenção. “Temos
procurado fazer uma
gestão de parcerias,
com forte apoio do empresariado”, reforça o
prefeito Rodrigo Falsetti. “Temos conseguido dar passos importantes sem custos aos

cofres do município”.
A diretora de departamento da Secretaria
de Saúde, Ivete Lira
Santos, avalia positivamente a parceria. “O
local realmente estava
precisando de repaginação e, desta forma,
os serviços se iniciaram
rapidamente e em 15
dias tudo ficou pronto

e muito bonito”, disse.
De acordo com o
secretário da pasta,
Dr. Guilherme Barbosa,
a meta é dar continuidade em ações como
esta para que seja dada
cara nova também à
parte externa do prédio. “Acreditamos muito que a colaboração
e o envolvimento da

comunidade são essenciais para que os
avanços aconteçam e
sejam mais rápidos.
Estou certo de que logo
teremos condições de
promover mais melhorias no Centro de Especialidades e em outros
equipamentos de saúde
de Mogi Guaçu”.

PAT retoma inscrições para curso do programa Via
Rápida com Bolsa-Auxílio de R$ 210
De Jaguariúna
O PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador) de Jaguariúna retomou as inscrições do programa
Via Rápida, em parce-

ria com o Governo do
Estado, para o curso
de recepção e atendimento. As inscrições,
limitadas a 40 vagas,
podem ser feitas até
o dia 30 de agosto no
site cursosviarapida.

sp.gov.br ou direto
no link http://www.
viarapida.sp.gov.br/
onde-estudar. Os cursos são gratuitos e
oferecem bolsa-auxílio de R$ 210,00.
O curso de recepção

e atendimento, com
aulas presenciais e
60 horas de duração,
começa no próximo
dia 31 e será realizado
na sede da ACI (Associação Comercial
e Industrial) de Jag-

uariúna, na Rua Júlia
Bueno, 651, no Centro.
O Via Rápida
oferece cursos gratuitos de qualificação
profissional para jovens e adultos em busca
de melhores oportuni-

dades de emprego e de
geração de renda. Os
cursos têm duração
de até 100 horas e são
oferecidos de acordo
com o mercado de trabalho de cada região.

Toninho Bellini pede recursos ao Estado para atender
demanda reprimida de exames e procedimentos
De Itapira
O Prefeito Toninho
Bellini está pleiteando
junto ao Governo do Estado de São Paulo uma
verba de R$ 2,3 milhões
para custear exames e
procedimentos eletivos
que estão em demanda
reprimida desde 2018.
O pedido foi protocolado na quinta-feira,
12, junto ao Diretor do
Departamento Regional
de Saúde de São João
da Boa Vista, Benedito
Carlos Rocha Westin.
“Esse problema de
demanda reprimida vem trazendo uma
série de complicações

na assistência à saúde
pública municipal, pois
são exames e procedimentos essenciais para
diagnoses e terapias
precoces em diversas
patologias”, enfatizam
Toninho Bellini e o
Secretário de Saúde
Vladen Vieira no documento entregue.
E m j u n h o , a C e ntral de Regulação da
Secretaria Municipal
de Saúde fez um levantamento dessas solicitações que aguardam agendamento. São
centenas de pedidos
de pacientes que estão
esperando para fazer
exames como endosco-

pia, ultrassonografia
de diversos tipos, ressonância magnética e
outros, e também consultas e procedimentos cirúrgicos como artroscopias de joelho
e ombro e cirurgia de
catarata. Esse levantamento foi importante
para que a Secretaria
de Saúde conseguisse
elaborar um plano de
trabalho utilizando dados e parâmetros municipais para solicitar
esse recurso.
A Secretaria Municipal de Saúde aguarda
resposta do Governo do
Estado de São Paulo a
respeito do pedido.

Cismetro prorroga inscrições do Processo Seletivo para
vagas da Saúde, em Amparo
De Amparo
O Cismetro - Consórcio Intermunicipal de
Saúde na Região Metropolitana de Campinas

prorrogou até sexta-feira, 20/8, as inscrições
do Processo Seletivo
com vagas para a área
da Saúde, em Amparo.
Elas podem ser feitas

pelo link https://consulpam.selecao.net.br/
termo/18/.
Há vagas para Ensino Médio, Técnico e Superior. De acordo com

o edital, para a cidade
de Amparo, há vagas
para: Auxiliar de Consultório Odontológico,
com salário de R$1.519;
Cirurgião Dentista, com

salário de R$8.004; Enfermeiros, com salário
de R$4.065; Fonoaudiólogo, com salário
de R$4.320; Motorista de Ambulância,

com salário de R$1.657;
Psicólogo, com salário
de R$4.320 e Técnico
de Enfermagem, com
salário de R$2.209.
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Gustavo Reis discute criação do Hospital Metropolitano
com reitor da Unicamp

De Jaguariúna
O prefeito de Jaguariú-

na e presidente do Conselho de Desenvolvimento
da RMC (Região Metro-

de agosto, com o reitor da
Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas),
Antonio José de Almeida
Meirelles, o Tom Zé, para
discutir o fortalecimento
e a organização da saúde
na região. Entre os temas,
o destaque foi dado para a
criação do Hospital Metropolitano na região de
Campinas.
Como presidente do
Conselho da RMC, Gustavo Reis vem defendendo
a construção do hospital
regional junto aos demais
prefeitos do colegiado.
“Acredito que essa é uma
pauta de interesse comum
dos 20 municípios, então
vamos nos empenhar nespolitana de Campinas), sa luta”, disse o prefeito.
Também participaram
Gustavo Reis, se reuniu
nesta quarta-feira, dia 11 do encontro o vereador de

Jaguariúna Walter Tozzi,
o coordenador das AMEs,
José Roberto Souza, e o
professor Oswaldo Grassiotto.
“Temos que encontrar
soluções para diminuir a
fila de espera do sistema
Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços
de Saúde). Para isso, a
construção do hospital
metropolitano seria uma
grande solução. É uma
luta de todos os 20 prefeitos da Região Metropolitana de Campinas”,
explicou Reis.
O reitor Tom Zé disse
que a Unicamp está à
disposição da RMC para
contribuir com a saúde
regional. “A nossa disposição enquanto universidade é de auxiliar a

região nessas questões e
ser um parceiro forte da
RMC para realizar essas
atividades, começando
pela área da saúde, com a
possibilidade de estender
a outras atividades. A
Unicamp quer se abrir à
sociedade”, disse o reitor.
Gustavo Reis também
aproveitou o encontro na
Unicamp para pleitear
que Jaguariúna faça parte
do AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) de Amparo. Além
disso, também solicitou
que a cidade integre o projeto Profis, programa que
leva os melhores alunos
da escola pública para estudar na Unicamp. “Queremos que Jaguariúna faça
parte desse projeto”, disse
o prefeito.

Em cerimônia restrita, Centro de Reabilitação Pós-Covid
é inaugurado em Artur Nogueira
De Artur Nogueira
O Centro de Reabilitação Pós-Covid de Artur
Nogueira foi inaugurado
na tarde desta quarta-feira (11) durante cerimônia
restrita na sede da unidade. Com estimativa de
40 atendimento por dia,
sempre das 7h às 17h, o
Centro passará a funcionar
a partir desta quinta-feira
(12).
Estiveram presentes na
cerimônia o prefeito Lucas
Sia (PSD), o vice-prefeito
Davi Fernandes (PSDB), a
secretária de Saúde Angela
Pulz Delgado, a chefe de
Gabinete Mayra Barbosa,
o diretor clínico Wilson
Barbosa, a diretora de
Saúde Sônia Maria Terezani, e os vereadores Melin-

ho, Beto Baiano, Nando do
Gás, Zé da Elétrica e Zezé
da Saúde.
No local serão atendidas pessoas que se recuperaram da doença,
mas que manifestaram ou
permaneceram com algum
tipo de sequela mesmo
após a cura. O prefeito
Lucas Sia (PSD) frisa que
Artur Nogueira é uma
das primeiras cidades a
implantar um Centro de
Reabilitação Pós-Covid na
região metropolitana.
“A criação do Centro
no município surgiu com
a percepção da Prefeitura do aumento dessa
demanda entre pacientes
e servidores da área da
saúde que haviam sido
infectados pela doença. É
uma novidade na região,

apesar de ser um problema diagnosticado logo
nos primeiros meses de
pandemia”, disse.
A EQUIPE
Segundo a coordenadora da Atenção Básica
de Artur Nogueira, Flávia
Campelo, o centro contará
com o atendimento de pelo
menos cinco profissionais,
sendo a enfermeira Jamile
Corsi, que atuará das 7h
as 16h, a fisioterapeuta
Amanda Maciel, das 8h
as 17h, o preparador físico
Robson de Souza Ribeiro,
das 7h as 11h, além de uma
psicóloga e nutricionista
que atenderão conforme
agendamento e necessidade.
“Com a diversidade de
sequelas que a doença

pode deixar, o cuidado tem
de envolver diferentes especialistas, com uma abordagem multidisciplinar integrada. Embora exista um
protocolo de atendimento,
o plano de tratamento é
individualizado, considerando as necessidades de
cada paciente”.
Flávia explica que a
avaliação inicial da equipe
médica será feita na Unidade de Saúde Familiar
(USF) da qual o morador
faz parte. Em seguida, o
paciente será direcionado
para avaliação do time
multidisciplinar do Centro
de Reabilitação, de acordo
com os sintomas apresentados. Vale destacar
que não haverá demanda
espontânea no local, sendo que o paciente deverá

apresentar encaminhamento médico para receber
atendimento.
FIQUE ATENTO ÀS
SEQUELAS!
A secretária de Saúde
Angela Pulz Delgado destaca a importância de
um centro como esse no
município. “A recuperação
da Covid-19 na maioria
das vezes vai além da alta
hospitalar. Vários pacientes, principalmente os
que tiveram complicações
e permaneceram internados por longos períodos,
voltam para casa com sequelas que impactam sua
saúde”, pontuou.
Ela explica que dentre
as sequelas mais comuns
estão alterações cardiorrespiratórias e neurológi-

cas, fraqueza muscular,
perda de mobilidade e
fadiga, além de impactos à saúde mental, como
ansiedade, depressão,
distúrbios cognitivos e de
memória. “Sem uma reabilitação adequada após a
alta, os problemas podem
se tornar crônicos, comprometendo a autonomia
e a qualidade de vida dos
pacientes”, completou Angela.
Vale destacar que todos
os tratamentos oferecidos
no Centro são gratuitos
e realizados por meio da
rede do Sistema Único de
Saúde (SUS). A unidade
funcionará de segunda a
sexta-feira, das 7h às 17h,
e está localizado na Rua
Nossa Senhora das Dores,
Nº 325, no Centro.

Prefeitura pede renovação de custeio de leitos de
enfermaria Covid
De Itapira

gional de Saúde de São
João da Boa Vista para
Nesta quinta-feira, 12, solicitar a renovação do
o Prefeito Toninho Bellini custeio de 20 leitos de
e o Secretário de Saúde Enfermaria Covid do
Vladen Vieira estiveram Hospital Municipal.
no Departamento Re“Trata-se de uma verba

muito importante porque
com essa ajuda do Estado não será necessário
utilizar recurso próprio
para custear esses leitos”,
enfatizou o Prefeito Toninho Bellini. Em julho o

município recebeu R$
630 mil do Governo do
Estado de São Paulo para
custeio de 35 leitos de
Enfermaria voltada para
atendimento de pacientes com coronavírus (28

leitos adultos e 7 leitos
infantis).
O pedido de renovação
teve a diminuição de 35
para 20 leitos devido a
atual ocupação. Porém,
mesmo assim Itapira

continua com internações
de pacientes de Itapira e
também da região, visto
que é referência através
do sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

Dia D imuniza 1.445 pessoas contra Covid-19 em Artur
Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Saúde,
realizou neste sábado
(14), das 8h às 15h, um
Dia D de vacinação contra a Covid-19. A ação
foi voltada às pessoas
maiores de 18 anos sem
comorbidades e, também, aplicou primeiras
e segundas doses em todos os demais grupos já

autorizados a se vacinar.
Ao todo, foram imunizadas 1.445 pessoas contra o coronavírus. Além
disso, foram feitos 187
testes rápidos gratuitos
de HIV, Sífilis e, Hepatite B e C.
A imunização contra a Covid aconteceu
em sistema drive-thru
na UBS Terezinha Vicensotti e no Ginásio
Municipal de Esporte
para pessoas a pé. Já os

testes rápidos, foram
realizados apenas na
unidade esportiva. As
vacinas foram aplicadas
sob livre demanda, sendo assim, não houve a
necessidade de agendamento prévio.
A secretária de Saúde,
Angela Pulz Delgado,
se mostrou satisfeita
com o resultado do Dia
D. “Avançamos muito essa semana nas
faixas etárias. O povo

nogueirense continua
muito consciente quanto à vacinação, por isso
tivemos grande adesão”,
comemorou.
Os resultados da imunização estão refletindo
nos números de óbitos e internações que
têm caído gradativamente. Nessa semana,
Artur Nogueira registrou queda de 31% em
casos de internações por
Covid-19.

A coordenadora de
Vigilância Epidemiológica, Milena Sia Perin, avaliou o Dia D positivamente. “A equipe
constinua empenhada
para imunizarmos todos os nogueirenses. Já
atingimos mais de 60%
da população com a 1ª
dose. Hoje, avançamos
ainda mais. Foram 759
moradores no drive e
686, a pé”, pontuou.
Além de imunizar

aqueles que não conseguiram se vacinar até
agora por não estarem
disponíveis durante a
semana, foi liberada a
imunização para uma
nova faixa etária, de 18
anos. A Secretaria de
Saúde destaca que não
houve sobras da vacina ao final do Dia D.
Sendo assim, todas as
doses dos frascos foram
aproveitadas durante as
7 horas da ação.

Saúde de Jaguariúna retoma vacinação contra a Covid
nesta segunda-feira
De Jaguariúna
A Secretaria de Saúde
de Jaguariúna retoma nesta segunda-feira, dia 16
de agosto, a aplicação da
segunda dose da vacina
Coronavac/Butantan, que

havia sido suspensa na
sexta e sábado por falta de
imunizantes. A Prefeitura
recebeu do Estado 1.470
doses da CoronaVac para
segunda aplicação e fará
a vacinação até o fim das
doses.

Segundo a secretaria
municipal, todas as pessoas que estavam com
agendamento para essas
datas (dias 13 e 14 de agosto), que estejam na data
de completar a vacinação
ou que estejam em atraso

deverão procurar o Parque
Santa Maria, das 15h às
19h, para recebimento da
segunda dose da vacina.
A Saúde também retoma nesta segunda-feira
a aplicação da primeira
dose de vacina contra a

Covid-19 para a população
geral com 18 anos ou mais.
Para ser imunizado é
preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o
Cartão Cidadão. Além disso, também é necessário

fazer o pré-cadastro no
site da Prefeitura (www.
jaguariuna.sp.gov.br) no
link “Cidadão”. A Secretaria de Saúde recomenda
trazer a ficha do cadastro
impressa, para agilizar o
atendimento.
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Mogi Guaçu confirma primeiro caso da variante Delta
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal
de Saúde confirmou nesta
sexta-feira, dia 13 de agosto, o primeiro caso da vari-

ante Delta da Covid-19 em
Mogi Guaçu. O paciente,
internado em unidade
hospitalar particular em 5
de agosto, foi transferido
nesta terça-feira (10) para

Campinas, onde encontra-se em tratamento.
O caso já foi notificado
para a Vigilância Epidemiológica do Departamento
Regional de Saúde de São

João da Boa Vista. A Delta
é uma das variantes do
Sars-Cov-2 que apresenta
mutações genéticas múltiplas que a tornam mais
transmissível.

A Secretaria de Saúde
reforça a importância da
preservação de cuidados
individuais e coletivos de
prevenção, como uso de
máscara de proteção facial,
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distanciamento e cautela.
Não há, até o momento,
registro de outros casos
suspeitos ou confirmados
da variante na cidade.

Defesa Civil intensifica monitoramento no período
de estiagem

De Mogi Guaçu
A Defesa Civil de Mogi
Guaçu realiza desde 1º
maio até 30 de setembro
a Operação Estiagem,
juntamente com a Operação Corta Fogo do Governo do Estado de São
Paulo, para a prevenção
de incêndios e outras
ocorrências relacionadas
a baixa umidade do ar.
No período de estiagem são consideradas

de risco as áreas verdes
do município e terrenos
urbanos com vegetação,
que tem prioridade de
observação, monitoramento e enfrentamento
de eventuais adversidades.
“O objetivo da Operação Estiagem, ainda
mais agora, nos meses
de agosto e setembro
é prevenir ao máximo
desastres naturais ou
acidentes provocados

pelas pessoas, minimizar
danos, socorrer e assistir
populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas
deterioradas”, comentou
o coordenador municipal
de Defesa Civil, Carmelito Osório Silveira.
O trabalho é baseado
em um plano preventivo,
sustentado em quatro
pilares: compreender
e fortalecer a gestão;
investir na redução do
risco de desastres para a

resiliência; aumentar os
preparativos para casos
de desastre, com o objetivo de dar uma resposta
eficaz de recuperação; reabilitação e reconstrução
necessárias.
“As ações preventivas incluem monitorar
imóveis interditados nos
últimos quatro anos,
áreas públicas, patrimônios públicos e privados,
áreas de proteção ambiental, cultural e históricas sujeitas a fogo, áreas
de proteção ambiental,
reservas naturais, fragmentos de mata e florestas e lotes urbanos
com cobertura vegetal”,
explica.
Para que as ações obtenham sucesso, a Defesa
Civil conta com o apoio
das Secretarias Municipais e do Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto (SAMAE), com a
logística de pessoal, equipamentos e com água
de reuso não potável
para o combate aos focos
de incêndio.
Saúde
O coordenador de-

staca que as queimadas
e a baixa umidade do ar
também afetam a saúde
da população. “Provocam problemas respiratórios nas pessoas, que
acabam procurando os
serviços de saúde para
atendimento médico,
ocasionando o aumento
nos serviços de saúde
pública”.
Silveira recomenda
umidificar o ambiente
com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, entre
outros. Permanecer em
locais protegidos do sol
em áreas com vegetação.
“É preciso tomar alguns
cuidados, especialmente
no caso de crianças e
idosos, como aumentar
o consumo de líquidos”,
orienta ele.
“Outras ações, como
alimentação leve, com
preferência para sucos
e frutas, utilizar roupas
leves e claras, uso de
sombrinha, protetor solar e óculos de sol, evitar
banhos quentes e demorados contribuem para
amenizar os efeitos do

clima”, finaliza o coordenador.
Dicas para enfrentar a estiagem
·
Hidrate-se
· Use soro fisiológico nos olhos e narinas
·
Alimente-se bem,
priorizando frutas e verduras que contenham
vitamina C
·
Evite objetos
que acumulem poeira,
como tapetes, cortinas e
pelúcias
·
Evite fazer exercícios físicos quando o ar
estiver muito seco
·
Economize água
e energia elétrica
·
Não faça queimada para limpeza de
terreno ou destruição de
lixo e fazer sempre o descarte no lugar indicado
pela Prefeitura de Mogi
Guaçu
·
Não jogar cigarros ou fósforos acesos
às margens de ruas e
rodovias
·
Não soltar balões,
pois esta prática pode
provocar acidentes aéreos e incêndio é crime
ambiental

Prefeito anuncia retomada de plano médico para
dependentes de servidores da Proguaçu
De Mogi Guaçu
O plano médico a que
têm direito, os 76 servidores da Proguaçu,
será estendido uma vez
mais a dependentes
– benefício que havia
sido extinto há cerca
de 6 anos. A notícia foi
dada na sexta-feira, em
13 de agosto, pelo prefeito Rodrigo Falsetti e
pelo presidente da autarquia, Raul Rodolfo
Toso Júnior, durante
reunião de trabalho
no Teatro Tupec, no
Centro Cultural.

O anúncio, aguardado há anos pelos
funcionários, pôde ser
feito após aprovação
pela Câmara Municipal na última segunda-feira, 9 de agosto,
de projeto que autorizou abertura de crédito adicional para a
Proguaçu a fim de que
o plano para os dependentes pudesse ser
retomado.
“Pedi ao nosso
jurídico para que essa
injustiça fosse corrigida e nos empenhamos no sentido de en-

contrar uma solução.
Assumi esse compromisso de equiparar
direitos que já são concedidos aos demais
setores e autarquias
de Mogi Guaçu”, reforçou o prefeito, que
foi contra o corte em
2015, quando ainda
era vereador.
Além do anúncio
da retomada do plano médico aos dependentes, a Proguaçu fez
a entrega de novos uniformes aos servidores.
O kit continha duas
camisetas e uma calça.

“Essa notícia demonstra a preocupação,
nossa e da Prefeitura,
com o funcionalismo.
Nós buscamos uma
solução jurídica, a fim
de resolver essa situação. E estamos muito
satisfeitos de que fomos bem-sucedidos”,
ressaltou Toso, presidente da autarquia.
Os vereadores Natalino Tony Silva,
Adriano Luciano Rodrigues, Judite de Oliveira, Jéferson Luís da
Silva, Luciano Firmino
Vieira, Liliane Helena

Barbosa Chiarelli, o
presidente da Câmara,
Guilherme de Sousa
Campos, e o secretário

de Assuntos Jurídicos,
João Valério Frango,
também participaram
da reunião.

Ponte de pedestres será revitalizada sem custo
ao município
De Mogi Guaçu
Após a revitalização da
ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores,
a Prefeitura confirmou
melhorias na ponte de
pedestres Prof. José Inocêncio Monzoli, Zinho
Monzoli, no Centro da
cidade. Na manhã desta
quinta-feira, 12 de agosto, o prefeito Rodrigo

Falsetti, o vice-prefeito
Marcos Luiz Tuckumantel e equipe técnica estiveram no local para
discutir detalhes dos
serviços.
A visita técnica também contou com a presença de representantes
da Brasilux Tintas e a
Comercial de Tintas
Guaçu, empresas que
irão custear toda a re-

vitalização da ponte de
pedestres, assim como
aconteceu com a ponte
de ferro.
“Com apoio da iniciativa privada, realizamos
a reunião de alinhamento para iniciarmos
a renovação das cores
de mais esse patrimônio da cidade. Uma vez
mais a partir de parceria
com a Brasilux Tintas e

a Comercial de Tintas
Guaçu, responsáveis pelos trabalhos na travessia de veículos. Acredito
que cada novo passo é
importante para que
consigamos trilhar um
caminho de conquistas
e boas notícias”, comentou o prefeito.
Os trabalhos de revitalização também irão
envolver as Secretarias

de Obras e Mobilidade,
de Serviços Municipais,
Agricultura e de Abastecimento e Meio Ambiente. Além da nova
pintura pela iniciativa
privada, a iluminação
no local será ampliada,
assim como será reformulado um dos canteiros
e reformado os bancos
da praça existente na
cabeceira da ponte. A

sinalização também será
refeita.
A Saama fará toda a
limpeza nas margens do
Rio Mogi Guaçu e embaixo da ponte de pedestres. Os serviços serão
iniciados na próxima
semana com a lavagem
da ponte de pedestres,
que receberá a mesma
cor da ponte de ferro.

Prefeitura abre inscrição de processo seletivo
para três cargos
De Mogi Guaçu
A Prefeitura de Mogi
Guaçu publicou no sábado, 14 de agosto, edital de abertura de inscrições para novo Processo Seletivo destinado
à seleção de candidatos
para provimento de em-

prego público em caráter
temporário para três
cargos: Fonoaudiólogo,
Professor de Educação
Básica I e Professor
de Educação Básica II
(Geografia), sendo uma
vaga inicial para cada
uma das funções.
O processo será con-

duzido pelo Instituto
Universal de Desenvolvimento Social (IUDS),
cabendo à Administração Municipal o
acompanhamento por
meio da Comissão Permanente e Organizadora
de Concursos Públicos
e Processos Seletivos.

Os salários variam de
R$ 2.312,25 a 2.472,00.
Todas as informações
que constam em edital
podem ser conferidas no
Portal do Governo, em
www.mogiguacu.sp.gov.
br, na aba Processos Seletivos.
As inscrições serão

efetuadas exclusivamente pela internet, no
site www.iuds.org.br, a
partir das 6h do dia 23
de agosto até às 23h59
do dia 5 de setembro. O
valor da inscrição para
todas as vagas é de R$
9,43. O candidato que
não tem acesso à internet

para efetuar a inscrição
pode procurar o “Acessa
São Paulo”, que funciona
na Biblioteca Municipal
João XXIII do Centro
Cultural, na Avenida dos
Trabalhadores, 2.651,
no Jardim Camargo, no
período das 9h às 12h e
das 13h às 16h.
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Cultura promove semana de valorização de
patrimônio histórico da cidade

De Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura realiza
entre os dias 17 e 20 de
agosto, a Semana de Valorização do Patrimônio
Histórico e Cultural de
Mogi Guaçu, que contará com uma série de
três debates online para
discutir a memória e a

preservação do legado
do município. Os debates serão transmitidos
sempre das 14h às 16h,
pelo Facebook da pasta,
no endereço https://
www.facebook.com/secult.guacu.
O trabalho é resultado
da parceria da pasta com
um grupo de alunos da
instituição do Serviço

Social da Indústria
(SESI). “Como parte integrante da programação
da semana, teremos três
lives com convidados
que têm muitas histórias
para contar sobre nossa cidade”, comenta o
secretário de Cultura,
André Sastri.
Agenda

Nesta terça-feira, dia
17 de agosto, acontece o
primeiro evento no qual
será debatido o tema
“Mogi Guaçu: desenvolvimento econômico
e social nas áreas urbana e rural”, com a
presença de Carlos Pinheiro e dos historiadores
Edson Godoy e Augusto
Legaspe. A conversa será

intermediada por alunos
do SESI.
Na quinta-feira, dia
19 de agosto, o assunto
em discussão será “Mogi
Guaçu: histórias, lendas,
desenvolvimento político e personalidades”,
que terá como convidados Thiago Paccola,
Fernanda Cornachioni,
Cláudia Cornachioni,

Carlos Nelson Bueno e
Augusto Legaspe.
Para finalizar, na
sexta-feira, dia 20 de
agosto, o tema “Mogi
Guaçu: cultura, festejos
e tradições: passado,
presente e futuro”, com
participação de Rita Moreli, Armando Moreli,
Amauri Colombo e Ângela Camargo.

Prorrogado o prazo de inscrições para 1º Festival
Gastronômico Sabores do Guaçu
De Mogi Guaçu

ly/inscricaogastromogi ou presencialmente,
A Secretaria Munici- de segunda a sexta-feipal de Cultura prorrogou ra, das 8h às 11h30 e
para 23 de agosto o prazo das 13h às 16h30, no
de inscrições para o 1º Centro Cultural de Mogi
Festival Gastronômico Guaçu, na Avenida dos
Sabores do Guaçu, que Trabalhadores, 2651, no
acontece entre os dias 30 Jardim Camargo. Podem
de agosto e 30 de setem- participar restaurantes,
bro. O cadastro pode ser lanchonetes, bares, docefeito pelo site https://bit. rias e similares.

O edital com regulamento do festival está
disponível em https://
bit.ly/editalgastromogi.
Cada estabelecimento
deverá participar com
um único prato que represente sua cozinha e
sua identidade. Essa receita será oferecida por
preço único fixado em
R$ 49,90 durante todo

o evento. Toda a divulgação da ação e dos pratos inscritos será feita
pela Prefeitura com apoio dos estabelecimentos
participantes. Quem experimentar o cardápio
poderá votar na opção
favorita através de formulário online que será
disponibilizado antes do
início do festival.

Serão avaliados os
critérios de sabor, criatividade e inovação,
apresentação do prato
e atendimento. Os três
mais bem avaliados receberão troféus do festival confeccionados pela
Secretaria de Turismo.
“É um evento importante
para iniciarmos esse processo de alavancarmos o

turismo de Mogi Guaçu.
É muito importante que
os empresários da cidade
abracem essa iniciativa
e participem. Com isso
daremos ampla divulgação à diversidade e
qualidade gastronômica
da nossa cidade”, destacou André Sastri,
secretário de Cultura.

Derico Sciotti e Diego Figueiredo realizam “Live do Bem”
em benefício da Arca de Holambra na próxima quinta
Os músicos Derico
Sciotti e Diego Figueiredo estarão em Holambra
na próxima quinta-feira, dia 19 de agosto, a
partir das 20h, para a
realização da “Live do
Bem”, projeto que une
música de qualidade e
auxílio a entidades que
desenvolvem trabalhos
sociais. A ARCA de Holambra, entidade reconhecidamente de utilidade
pública e que atualmente
abriga cerca de 120 cães,
será beneficiada pelo
projeto. Os interessados
em contribuir podem
fazer doações através de
vaquinha virtual, no endereço https://www.va-

kinha.com.br/vaquinha/
ajuda-para-comprarum-carro-para-a-arcade-holambra.
A Live do Bem é um
projeto do saxofonista
Derico Sciotti, que por
anos integrou o Sexteto
do Jô no programa do
apresentador Jô Soares,
e do violonista Diego
Figueiredo, considerado
um dos melhores do Brasil. A apresentação conta
com o apoio da Prefeitura de Holambra e será
transmitida a partir do
entorno do Paço Municipal através dos canais do
Youtube “Derico Oficial”
e “Prefeitura de Holambra”.

Durante o encontro,
a dupla visitará diversos
estilos musicais, com
versões instrumentais de
músicas pop, bossa nova,
jazz, música caipira, entre outros. A live contará
com a participação de
integrantes da Fanfarra
Amigos de Holambra.
Além da apresentação
online, os músicos realizarão na quarta-feira, dia 18 de agosto,
no espaço Expoflora,
o workshop “Música e
Empreendedorismo”,
voltado aos membros da
Fanfarra.
O maestro Mario Sitta, um dos grandes responsáveis pela Fanfarra
Amigos do Holambra,
comemorou a oportunidade. “Ficamos muito
lisonjeados pelo convite para participar do
encontro. É uma ótima
chance para os jovens
da Fanfarra conhecerem
um pouco da experiência
de músicos renomados, e
sei que funcionará como
estímulo nesse período
de retomada”, explicou
Sitta. Segundo o mae-

stro, aproximadamente
40 integrantes devem
assistir ao workshop,
que abordará temas
como gestão de carreira
e música como profissão.
“A live com o Derico e
o Diego é uma excelente
oportunidade para conhecer um repertório com

músicas de qualidade e
praticar um ato de solidariedade, auxiliando a
Arca de Holambra, que
tanto faz pelos animais.
E é gratificante trazer
uma luz para jovens que
já estão diretamente ligados ao meio, como os
integrantes da Fanfarra

Amigos de Holambra,
mostrando que viver da
música é possível. Convido a todos para ficarem
ligados na próxima quinta-feira”, declarou a diretora do Departamento
Municipal de Turismo
e Cultura, Alessandra
Caratti.
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Atenção, motoristas! Novo trecho interditado na
Avenida Brasil
De Mogi Mirim
As obras de implantação dos coletores e
interceptores da rede
de esgotos nas duas
margens do Córrego
Santo Antônio estão
avançando. De acordo
com o cronograma de
obras, a partir de segunda-feira (16), uma
nova interdição será
necessária na Avenida
Brasil e os motoristas
devem ficar atentos às
alterações no trânsito.
A nova interdição
acontece no quar-

teirão do supermercado Spasso Sabores,
sendo permitido apenas acesso local para
moradores e comércios daquela região.
Importante salientar que o cruzamento da Rua João Bordignon com a Avenida
Brasil, estará liberado
para o tráfego. Assim,
o motorista poderá
atravessar a via e acessar a Rua Paulo Junqueira ou a Avenida
Carolina Mazotti para
chegar à Avenida 22
de Outubro e seguir

novamente sentido
Centro.
Porém, quem puder
evitar aquela região
nos próximos dias,
que o faça, porque
pode haver lentidão no
trânsito em virtude da
necessária interdição.
A interdição deste
trecho da via permanecerá por aproximadamente 10 dias. O
tráfego estará proibido por questão de
segurança, já que a
tubulação está sendo
colocada a uma profundidade de 4 a 6

metros.
Sob responsabilidade da Sesamm
(Serviços de Saneamento de Mogi
Mirim), as obras possibilitarão que Mogi
Mirim passe a tratar
95% de seu esgoto, um
número muito acima
da média entre as cidades paulistas que é,
atualmente, de 55,5%.
Dúvidas ou informações adicionais sobre as obras e as interdições podem ser
esclarecidas pelo telefone 3806-1184.

EJA começa em agosto e matrículas estão abertas
De Mogi Mirim
Estão abertas as
matrículas no programa
EJA (Educação de Jovens
e Adultos). O público-alvo são pessoas, jovens e
adultas, analfabetas ou
que não tenham terminado os anos iniciais (do
1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental).
As EMEBs “Profa. Ana
Isabel da Costa Ferreira” (SEHAC) e “Francisco Piccolomini” (Santa
Cruz), que já contavam

com o projeto, seguem
na lista e começam suas
aulas hoje. A relação,
porém, foi ampliada e
outras 10 instituições
terão a EJA a partir de
2021. Nestas unidades,
as aulas terão início na
segunda-feira, 23 de
agosto.
São elas: Centro Educacional Ernst Mahle
(Vergel), EMEB “Prof.
Bráulio José Valetim”
(Martim Francisco),
EMEB “Prefeito Adib
Chaib” (Jardim Planal-

to), EMEB “Dona Sinhazinha” (Centro), EMEB
“Profa. Cleusa Marilene
Vieira de Mello” (Aterrado), EMEB “Prof. Nelson
Neves de Souza” (Vila
Dias), EMEB “Geraldo
Alves Pinheiro”, EMEB
“Prof. Geraldo Philomeno” (Jardim Bicentenário), EMEB “Vereadora Terezinha da Silva
Oliveira” (Novacoop) e
EMEB “Profa. Helena
dos Santos Alves” (Maria
Beatriz).
As pessoas interes-

sadas em se inscrever
devem se dirigir, presencialmente, até a unidade
escolar de preferência
munido dos seguintes
documentos: comprovante de residência, RG/
CPF, comprovante escolar (se tiver) e uma foto
3x4.
No caso dos estudantes
menores de 18 anos, cabe
ao responsável adulto
levar os documentos e
providenciar a inscrição.
Já os adultos que não
conseguirem ir à escola

dentro do período de
atendimento da unidade
podem solicitar para que
outro adulto, munido
com os citados documentos, faça a matrícula.
Entre as 12 unidades,
Francisco Piccolomini,
na Santa Cruz, e Adib
Chaib, no Jardim Planalto, as aulas serão à tarde.
Os horários deste período serão definidos por
cada unidade. A Ernst
Mahle, no Vergel, receberá aulas à tarde e, à
noite, caso haja matrícu-

la. As outras nove escolas têm previsão de
atividades noturnas, que
acontecerão das 18h30
às 21h30.
Antes do início das
aulas da noite será disponibilizada merenda escolar aos alunos da EJA.
Para mais informações
sobre a EJA, entre em
contato através do telefone (19) 3814-2121 e/ou
pelo e-mail: eja.supervisao@edu.mogimirim.
sp.gov.br.

Servidores da Educação Especial passam por
formação
De Mogi Guaçu
A sexta-feira, 13 de
agosto, está sendo de
formação para os servidores da Educação Especial. Os profissionais
estão passando por
treinamento de como
proceder com o manejo das crianças com
necessidades especiais
atendidos pela rede
municipal de ensino.
A formação abrange
as auxiliares de educação, as auxiliares de interlocutores de lie d u c a ç ã o i n c l u s i v a , bras, estagiários e toda

a equipe da Educação
Especial e é realiza-

da no CEAPE (Centro
de Apoio Pedagógico Especializado) nos
períodos da manhã e
da tarde.
O treinamento faz
parte do cronograma
da Secretaria Municipal de Educação para
o retorno das aulas
presenciais no município. Pelo menos
300 crianças são atendidas pelo CEAPE e
um novo levantamento
será feito neste segundo semestre.
Para a formação dos

profissionais da Educação Especial, uma
parceria foi firmada com a Faculdade
Municipal Professor
Franco Montoro e com
a Unimogi, que disponibilizaram equipes
de estagiárias do curso
de enfermagem, para
que o assunto Covid-19
fosse amplamente discutido, principalmente
a questão do manejo
diário com as crianças.
“Esse treinamento
se faz necessário pelo
fato do contato físico

entre os profissionais
e o aluno acontecer
na maioria dos casos
e nossa meta é que
esse retorno às aulas
presenciais aconteça
com a maior segurança
possível. Por isso, as
escolas foram preparadas, assim como os
profissionais estão absorvendo informações
para essa nova etapa”,
comentou Valéria Otaviano dos Reis Souza,
pedagoga e responsável
pelo setor de Educação
Especial.

Pediatra Dr. Luiz Antônio Vasconcellos começa a atender
no Hospital São Francisco Boulevard
De Mogi Guaçu

seu atendimento no
local na segunda-feira,
R e c e n t e m e n t e , a 02/08, com horário de
unidade Boulevard do consulta de segunda a
H o s p i t a l S ã o F r a n - quarta-feira, das 17h
cisco anunciou a in- às 22h.
clusão do pediatra Dr.
Segundo ele, a muLuiz Antônio Vascon- dança para o Boulec e l l o s e m s u a e q u i - vard é positiva, prinp e . O m é d i c o c o n t a cipalmente pela estrucom especialização na tura e comodidade que
á r e a d e N e o n a t o l o - o local oferece. “Além
g i a , m a s t a m b é m é de todo o conforto, o
apto a atender o pú- fato de estar dentro
blico adolescente, até de um shopping é um
14 anos de idade. O diferencial relevante
p r o f i s s i o n a l i n i c i o u para meus pacientes.

O horário de atendimento que o local me
permite fazer também
foi outro ponto que
chamou a atenção,
pois posso começar
meu trabalho no final
da tarde, período de
maior recorrência de
consultas”.
Devido a sua mudança recente, o pediatra está atendendo
por ordem de chegada,
entretanto, ao passar
das semanas, seu atendimento será realiza-

do via agendamento
com as secretárias do
local. “Estou muito
feliz em atender na
unidade Boulevard do
Hospital São Francisco e com certeza meus
pacientes também irão
adorar essa novidade”,
conclui Luiz Antônio
Vasconcellos.

São Francisco teve seu
início em 1986 com um
grupo de médicos que
partilhavam do mesmo objetivo de criar
um hospital moderno,
com equipamentos inovadores e aliado a um
atendimento de qualidade que preza pelo
conforto e bem-estar
de seus pacientes. O
Sobre o Hospital projeto inicial com 35
S ã o F r a n c i s c o d e médicos-sócios hoje
Mogi Guaçu
conta com mais de
Com mais de 30 anos 1 0 0 , a l é m d o s m a i s
de história, o Hospital de 700 funcionários,

7.500 atendimentos no
pronto atendimento e
as 600 cirurgias realizadas mensalmente.
Acompanhe o Hospital São Francisco
na internet e redes
sociais:
Site: https://www.
hsf.com.br/
Facebook: https://
www.facebook.com/
hsfmogiguacu/
Instagram: https://
www.instagram.com/
hospital_sao_francisco_mogi/

Nova etapa de vacinação começa com adolescentes de 16 e 17
anos com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas
De Itapira
A campanha de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) terá
continuidade para novos grupos essa semana com atendimento
de adolescentes de 16

e 17 anos com deficiência, comorbidades (de
acordo com lista prioritária definida pelo
Ministério da Saúde)
ou que sejam gestantes
ou puérperas.
A vacinação será por
agendamento prévio

pelos telefones (19)
9984.6690 (ligação e
Whatsapp para recado)
e (19) 99459.7456 (apenas ligação) das 8h00
às 16h00. A aplicação
ocorrerá na Vigilância
Epidemiológica, situada à Rua Farmacêutico

Antônio Serra, n° 123,
Penha do Rio do Peixe
(prédio do CAIS), na
quinta-feira, dia 19, e
na sexta-feira, dia 20,
das 12h00 às 19h00.
Para os grupos de
comorbidades e deficiência é obrigatória

a apresentação da
Declaração de Comorbidades assinado pelo
médico responsável,
cujo modelo está disponível no site da
Prefeitura (https://
itapira.sp.gov.br/pagina/declaracao-de-co-

morbidades-vacinacao-covid-19/138).
Gestantes e puérperas
precisam apresentar
também o Termo de
Consentimento e a Certidão de Nascimento
da criança, respectivamente.
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Holambra tem queda no número
de novos casos pela quinta
semana seguida e completa um
mês sem mortes por Covid-19
Balanço semanal divulgado pelo Departamento Municipal
de Saúde nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, aponta queda no
número de novos casos
de Covid-19 na cidade
pela quinta semana
consecutiva. Após uma
alta no início de julho,
quando 70 novos casos
foram comprovados,
os balanços seguintes
apresentaram números
decrescentes: 46, 37,
30, 29 e, agora, 14. A
cidade completou um
mês sem a ocorrência
de óbitos causados pela
doença. 18 pessoas
estão em isolamento domiciliar e uma

Editais
PRORROGAÇÃO
DA VALIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 001/2019

DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, Sr. Rodrigo Falsetti, no uso

EDITAL Nº.de
01/2019
CONVOCAÇÃO
DE APROVADOS
EM PROCESSO
SELETIVO
PARA
suas atribuições
estatutárias
e regimentais,
faz saber:
que o Processo
Seletivo 001/2019 foi
S DO QUADRO
DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE
“08
– CON8.
O
prorrogado,
por 02 (dois)
anos, a contar
da data
deDE
16ABRIL”
de Agosto
de 2021,
conforme previsto no
ONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rua
Edital do Processo Seletivo.
, nº 186 – Centro, no uso de suas atribuições legais, que homologou o resultado dos aprovados e
seletivo, divulgado através do edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 16 de Agosto de
Mogi Mirim,
16 de
Agosto
de 2021
cessidades dos serviços, o número de vagas existentes
e a estrita
ordem
de classificação.
o(s) abaixo relacionado(s) a comparecer (em) no endereço mencionado, no prazo de 07 (sete)
convocação, no horário das 09h00 às 12h00, para entrega dos documentos
admissionais (CTPS
Rodrigo Falsetti
CPF / RG / Reservista / CNH / Comprovante de Endereço / Titulação / Histórico Escolar /
ou Casamento / Carteira Funcional / Título de Eleitor / Certidão de Nascimento e CPF de
Presidente
os). O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima
r o cargo para o qual foi selecionado. O candidato que não comparecer no prazo acima
derado desistente, conforme previsto em Edital.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s) TEMPORARIO(s)

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2021

DE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
O Município de Artur Nogueira, estado de RG.
São Paulo, torna publico a CONVOCAÇÃO dos licitantes
O.
NOME.
participantes
licitação acima citada que58.849.255-3
tem por objeto a contratação de empresa especializada para
346
Jennifer Stefanieda
Pinto
573
Lara Ribeiro de
Do Prado
53.501.828-9
execução
serviços de limpeza, manutenção,
reparos e pequenas reformas em prédios próprios da

secretaria municipal de educação conforme especificações técnicas do termo de referência, para a
Mogi
Mirim, 27dos
de Maio
de 2020. de Habilitação, que ocorrerá no dia 25/08/2021, às 14h00m, no novo
sessão de
abertura
envelopes
Paço Municipal,
naNelson
Avenida
XV de Novembro, nº 1400 – Planalto – Artur Nogueira/SP. Artur Nogueira,
Carlos
Bueno
16 de agosto de Presidente
2021. LUCAS SIA RISSATO - Prefeito
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO

O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” SANEAMENTO
AMBIENTAL, com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, 282
– Jd. Centenário, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados
no Processo Seletivo, a comparecerem no endereço: NA SEDE DO CONSÓRCIO CEMMIL – Rua
Belém do Pará, 282 – Jd. Centenário – Mogi Guaçu/SP – Cep: 13845-252 no período de 17 DE
AGOSTO À 23 DE AGOSTO DE 2021, no horário das 9:00 às 11:30 ou 14:00 às 15:30 para entrega
de TODOS os documentos necessários para admissão, ORIGINAL E CÓPIA DE: (1°-Carteira de
Trabalho, 2°-CPF (do convocado, cônjuge e dos filhos até 14 anos), 3°-RG, 4°-PIS, 5°-Reservista, 6°CNH, 7°-Comp. de Endereço, 8°-Certidão de Nascimento ou Casamento (do convocado e dos filhos
até 14 Moysés
anos), 9°-Caderneta
de vacinação
(do/convocado
e dos filhos até 14 anos), 10°-Título de Eleitor
Rua Monsenhor
Nora, 186 – Centro
– Mogi Mirim
SP
(com certificado
de estar quite com a justiça eleitoral), 11°-Antecedentes Criminais, 12°-01 foto 3x4.).
CNPJ. 08.996.378/0001-07
Na forma do que prevê o Edital nº. 04/2020, o candidato que não comparecer no prazo acima
estabelecido será considerado desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
1. - PARA O CARGO DE: Serviços Gerais
CLASSIF.
RG
53
54

INSCRIÇÃO 		

NOME

19500770
19500306

JOSEVÂNIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RICARDO ROCHA

256835597
212907992

Mogi Guaçu, 17 de agosto de 2021.
Ivair Luiz Biazotto
Superintendente

Extrato de Termo de Realinhamento de Preços

permanece internada.
Desde o início da pandemia já foram confirmados 1.989 casos,
com 1.957 curados e 14
mortes.
Durante a semana
o município realizou
a vacinação de moradores a partir de 18
anos. Apenas entre
segunda-feira e hoje
foram aplicadas 1.108
doses da vacina contra
a Covid-19, sendo que
819 pessoas receberam
a primeira dose e 289 a
segunda dose. A cidade
prossegue com a vacinação para maiores de
idade nesta sexta-feira, mediante agendamento já realizado, e

aguarda a chegada de
novas doses para dar
continuidade ao trabalho.
Apesar dos números
positivos, o diretor da
pasta, Valmir Marcelo
Iglecias, continua pedindo cautela à população. “Graças à imunização maciça estamos
conseguindo reduzir
o número de casos,
mas lembro que mesmo vacinadas as pessoas podem transmitir
o novo coronavírus,
portanto é necessário
mantermos os cuidados sanitários básicos,
como uso de máscara e
álcool em gel”, avaliou
o diretor.

Alistamento Militar dos jovens
nascidos em 2003 prossegue até
31 de agosto
De Pedreira

meio do site de alistamento militar.
A Junta de Serviço
Para iniciar o proMilitar de Pedreira in- c e s s o d e c a d a s t r o
forma que as inscrições on-line, o candidato
para o Alistamento Mil- precisa ter: computaitar obrigatório con- dor e ou celular, CPF,
tinuam abertas. O pra- RG, Comprovante de
zo foi prorrogado até Residência, e-mail e
31 de agosto de 2021.
acessar: https://alisOs jovens brasileiros tamento.eb.mil.br/, e
do sexo masculino que clicar na seção “Quero
c o m p l e t a m 1 8 a n o s me Alistar”.
em 2021, nascidos em
Ao término, o siste2003, devem se inscre- ma irá gerar o Registro
ver exclusivamente por de Alistamento (RA),

que será utilizado para
acompanhar o processo (opção “Já me Alistei”) no site.
Além do site, é possível fazer o Alistamento Militar por meio do
aplicativo “Exército
Brasileiro”. Este está
disponível para celulares Android e IOS (Iphone). O telefone para
outras informações é o
(19) 3852-3429 ou pelo
e-mail: juntamilitar@
pedreira.sp.gov.br.

Ruas Fresias, Girassóis e
Primaveras têm alterações no
trânsito a partir da próxima
segunda
A partir da próxima
segunda-feira, dia 16 de
agosto, as ruas Fresias,
Girassóis e Primaveras
sofrerão alterações no
trânsito. A maior mudança será na Rua Fresias,
que passará a ter mão única de direção a partir da
Rua Prímulas, próximo à
sede do NAOTT, até a Rua
Verbênias, sentido Centro.
A Rua Primaveras terá o
estacionamento proibido
do lado direito da via para
quem trafega da Alameda
Maurício de Nassau até a
Rua Dória Vasconcelos.
Já o estacionamento na
Rua dos Girassóis será
proibido do lado direito

pra quem sai da Alameda
Maurício de Nassau e segue até a Rua Prímulas.
As alterações, determinadas pelo Decreto
Municipal nº 1644/2021,
foram realizadas a partir
de solicitação de moradores que apontaram dificuldades em trafegar
com veículos estacionados
em ambos os lados das
ruas citadas. Após pesquisa junto às residências e
comerciantes locais, o Departamento de Segurança
e Trânsito confirmou a
preferência pelas alterações.
“As mudanças estão
sendo implantadas a pedi-

do dos próprios moradores
e comerciantes locais e
visam organizar o tráfego,
que vem aumentando em
função principalmente do
crescimento comercial na
área”, explicou o diretor
da pasta, Antonio Reginaldo de Jesus Beleza Giron.
O diretor pediu aos motoristas que fiquem atentos
às alterações. “Realizamos
a sinalização adequada
nos trechos que sofreram
mudanças. Pedimos que
os condutores de veículos
fiquem alertas à nova regulamentação, que passará
a vigorar a partir de segunda-feira, dia 16 de agosto”,
reforçou.

Editais

Contrato nº 047/2020
Pregão Presencial n° 012/2020
Processo 278-8/2020
Extrato de Termo de Realinhamento de Preços

Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Contratado: Auto Posto TKN LTDA
Objeto: Fica realinhado os preços conforme valores a seguir. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas.

Contrato nº 038/2020
Pregão Presencial n° 010/2020
Contratante: Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

GASOLINA COMUM LITRO R$ 5,61;

Contratado: CALDAS QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA EPP

ÓLEO DIESEL S10 LITRO R$ 4,60;

Objeto: Reequilíbrio financeiro de um dos itens constantes em processo supracitado, sendo este:

ÓLEO DIESEL COMUM LITRO R$ 4,55;
ETANOL COMUM LITRO R$ 4,11.
Data Assinatura: 11 de AGOSTO de 2021
Gabriela Montoya Fernandes - Presidente Superintendente.

Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Granulado – R$ 2,22/Kg
Data Assinatura: 11 de agosto de 2021
GABRIELA MONTOYA FERNANDES
Presidente Superintendente.
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ACOMPANHE
SEMANALMENTE ESTÁ
PÁGINA DE ENTRETENIMENTO
DO MUNDO DOS FAMOSOS
NOS JORNAIS DO GRUPO O
REGIONAL

O erro faz parte do jogo.
Avanço nenhum consegue
impedir

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.

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.

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

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

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

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

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.

ara 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.

Mercado

Detalhe
Entre as mudanças que o
“Jornal da Band” vai sofrer ao
longo dos próximos tempos,
inclua-se por aí a vestimenta de

todos.
Há o desejo de dar um salto
também na questão dos figurinos.

Exterminadores do Além

Humor

Regressiva

(imagem Silvio Santos)

No fim dos anos 1980, no seu
programa do domingo, quadro
dos calouros, Silvio Santos disse
que ninguém sai de casa para o
trabalho querendo errar. Todos
vão querendo acertar. Mas em
algumas vezes acabam errando.
Quando um programa de TV
recebe críticas ou comentários
de colunistas de TV, nenhum
ator ou diretor deve ficar chateado. Não há nada pessoal nisso.
Todo e qualquer programa
sempre é criado e apresentado
para dar certo, ter audiência e
encantar o público.
Mas, em certas ocasiões,
não dá certo e isto não é crime
algum.
As pessoas erram.

E os comentários ou críticas
devem ser analisados e entendidos como coisas que podem ser
corrigidas logo depois.
Ninguém deve virar inimigo
de infância de ninguém ou se
sentir ofendido por isso.
Basta ler e entender se por
acaso houve o erro citado.
E se houve, corrigir da outra
vez.
Todos são passíveis ao erro,
inclusive quem comenta. É do
jogo.
Os avanços da tecnologia não
fazem a gente deixar de errar.
Apenas erramos diferente

Semestre
Edição

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

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.

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

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+.

(Lana Canepa, do ‘Jornal da Band’/Instagram)

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.

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.

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

Trabalho normal

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

17 de Agosto 2021

A Globo ainda não terminou
o seu processo de mudanças

Ao mesmo tempo, houve
também a decisão de encerrar
o “Se Joga” e estrear um novo
programa, ainda sem maiores
detalhes e nem data de estreia,
com a Fernanda Gentil nas tardes dos domingos.

contratação do Marcos Mion
pra tocar o “Caldeirão” até o
final do ano.
E aí o detalhe: se será só até
o final do ano, devemos entender que todo esse processo de
mudanças ainda não terminou.

Por último, na semana passada, tivemos o anúncio da

Resta saber o que vem mais
por aí.

Fausto Silva vai estrear
na Band em janeiro. Tudo
sendo preparado para isso.
O principal estúdio do Morumbi, que vai passar por

reformas, será colocado à
disposição.
Só que já tem um lance
armado, como aquecimento
ou avant-première.

Impossível falar na Leonor e não destacar o especial
de Silvio Santos levado ao ar
na noite do último domingo,
roteirizado e dirigido por ela.
Registro histórico, produ-

zido com muita classe e com a
marcante presença de Marília
Gabriela na sua apresentação.
Merece reprise. SS deve se
sentir duas vezes homenageado.

Em um determinado momento deste documentário, Ivete
Sangalo conta que Silvio Santos,
um dia, numa conversa com ela, a

incentivou a investir na televisão.
Ivete, aliás, estreia hoje o reality show “The Masked Singer”,
na Globo

- Caderno A |

Exclusiva – 2
Para novembro ou dezembro, a Band já está preparando
a estreia do “Achados no Perdidos”, um programa que vai
reunir muito material do que
foi apresentado no “Perdidos

11

na Noite”, entre os anos de 1986
e 1988.
Leonor Corrêa está à frente
deste trabalho, que terá apresentação de Jaque Ciocci, Carol
Miarelli e Julia Gama.

Exclusiva - 1
A propósito

Túnel do tempo
Os experientes

(crédito Divulgação)
Desde o anúncio da saída de
Fausto Silva, a Globo foi obrigada a mexer com várias peças no
seu tabuleiro.
Primeiro, chamar Tiago Leifert pra quebrar o galho e levar
a “Superdança dos Famosos”
até o fim.

Depois convencer Luciano
Huck a deixar de lado o seu projeto político e apresentar o novo
“Domingão”, que a princípio
seria a partir de janeiro do ano
que vem, mas que, por motivos
lógicos e naturais, ficou para
setembro agora.

Lançamento
A atriz Regiane Alves lança
na próxima sexta-feira, nas
livrarias de todo o país, “Uma
Ilha Fora do Mapa”.
Em sua estreia como escrito-

ra, Regiane transforma os dois
filhos, João e Antonio, em protagonistas de uma história que
faz um importante alerta sobre
a poluição plástica dos oceanos.

O musical “O Coro”, parceria Miguel Falabella e Formata, para o Disney +, terá
vários lançamentos no elenco,
mas sem abrir mão de nomes
conhecidos do teatro musical,

em diferentes segmentos.
Neste caso, os atores-cantores Guilherme Magon, Letícia Soares e Ester Elias, e de
Bárbara Guerra, bailarina e
coreógrafa.

“Nos Tempos do Imperador“ estreou ontem na Globo, mas os seus trabalhos,
que foram muito prejudicados pela pandemia, prosseguem nos Estúdios Globo.

E, segundo previsões da
equipe, as gravações da novela só serão concluídas no
fim de outubro. A ideia inicial de ir ao ar inteiramente
pronta não prevaleceu.

Tem estrada

Celeiro
O jornalismo esportivo
sempre revelou grandes valores. Tem mais um a caminho: Pedro Martelli, narrador
muito jovem, 20 e poucos
anos, criado pelo BandSports
e considerado fenômeno.

Um começo tão bombado,
que já foi contratado pela
Band, para transmissões na
TV e em uma das emissoras
de rádio do grupo, Bandeirantes ou BandNews. A definir.

Bate - Rebate
·
Filme sobre a história
do Corinthians, paralisado
por causa da pandemia, vai
retomar o seu trabalho de
pré-produção.
·
Por outra, “Código
do Armagedom”, do diretor
Daniel Friesen, também
para o cinema, terá Felipe
Folgosi no elenco.
·
Pluto TV estreia hoje
o canal “MasterChef Brasil”,
com antigas temporadas do
programa.

(crédito Instagram)

Posição

Em relação ao novo projeto
de humor, a Globo informa
que “o programa foi adiado
em função da situação da pandemia, que impactou nossos

planejamentos de produção, e a
grade de 2022 ainda está sendo
fechada”.
Portanto, nada totalmente
resolvido ainda.

Alerta

“Infelizmente, apesar de não
estarem no mapa, as tenebrosas ilhas de material plástico
são uma realidade em todos os
continentes e nós precisamos
reduzir o uso desse material

com urgência”, conta Regiane
Alves.
“Esse livro é um legado para
os meus filhos João e Antonio.
São eles que me inspiram a cuidar do nosso planeta”, conclui.

·
Núria Saldanha não
é mais correspondente da
CNN Brasil em Washington...
·
... “Encerro meu contrato por questões pessoais
e profissionais...”, disse a

repórter numa rede social.
·
Déa Lucia, mãe do
saudoso Paulo Gustavo,
estará nodo “Criança Esperança”, dia 23...
·
... Em sua participação, ela irá prestar uma homenagem ao filho e a todas
as vítimas da Covid-19...
·
Glenda Kozlowski
e Elia Junior, após um período no Japão por causa
da Olimpíada, voltam a
comandar o “Show do Esporte” (Band) no próximo
domingo.
·
Também no domingo, Paolla Oliveira, Tiago
Abravanel e Sophia Abrahão
fazem a “Superdança dos
famosos”.

C´est fini
O Amazon Prime Video
anunciou o início de produção de uma nova série de
comédia, “Novela”, estrelada por Monica Iozzi, que
contará a história de Isabel,
uma promissora roteirista.
Quando finalmente chega

sua hora, ela é traída por seu
mentor, Lauro. Isabel decide
enfrentá-lo e acaba entrando
magicamente em sua novela
como protagonista. Produção
do Porta dos Fundos, terá
João Falcão como showrunner e diretor.

(crédito Instagram)

Rendeu

“Em que livro você viaja”,
projeto de lives produzido
por Jackeline Barroso, com as
atrizes Jeniffer Setti, Catarina
Dantas e Laura Proença dramatizando trabalhos de Walcyr

Carrasco, acaba de ganhar uma
extensão.
O autor acaba de acertar os
direitos de adaptação do seu livro “Meu Primeiro Beijo” para
o cinema.

“Meu Primeiro Beijo”, uma
comédia romântica adolescente, retrata as diversas formas e
perspectivas do primeiro beijo.
Roteiro a cargo de Adolpho

Knauth, que também fará a
direção, e Eduardo Nassife.
Rafael Zulu, Sophia Valverde e Igor Jansen estão em
negociações para o elenco.

Elenco

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.

Detalhe
Entre as mudanças que
o “Jornal da Band” vai sofrer ao longo dos próximos
tempos, inclua-se por aí a

vestimenta de todos.
Há o desejo de dar um
salto também na questão dos
figurinos.

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.

O SBT marcou para o próximo dia 18, colado ao programa “The Noite”, a estreia

da série “Exterminadores do
Além”, com Danilo Gentili.
Exibição às quartas-feiras.

Exterminadores do
Além
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.

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.

Regressiva

