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Projeto da Prefeitura de Jaguariúna cria o
programa ‘Minha Casa do Meu Jeito’
Projeto de lei da Prefeitura de Jaguariúna cria o programa “Minha Casa do Meu
Jeito”, voltado às famílias que
não têm condições financeiras
de contratar um profissional
para a elaboração do projeto
arquitetônico. O programa
assegura às famílias de baixa
renda de Jaguariúna o direito
à assistência técnica gratuita
para a elaboração do projeto e
o acompanhamento técnico na
construção de interesse social
de até 70 metros quadrados.
Além disso, a proposta também concede isenção de pagamento das taxas de alvará e de
habite-se do imóvel a ser construído dentro do programa. O
projeto foi enviado pelo prefeito
Gustavo Reis à Câmara Municipal, para discussão e aprovação.
“O programa dá a oportunidade a quem mais precisa de
construir a sua residência do
seu jeito, escolhendo o modelo
de projeto a ser construído.
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Pesquisa Covid-19: metade dos
Municípios já vacina pessoas abaixo de
30 anos e 60% não registraram mortes
na última semana
Metade dos Municípios
brasileiros vacina nesta semana pessoas abaixo de 30 anos
contra a Covid-19. Desses,
18% imunizam a faixa etária
entre 18 e 24 anos. Outros
29,5% estão vacinando pessoas entre 30 e 34 anos. E pouco
menos de 20% acima dessa
faixa etária. Os dados constam
da 20ª edição da pesquisa
semanal realizada pela Confederação Nacional de Muni-

cípios (CNM) com o objetivo
de compreender o cenário de
enfrentamento da pandemia.
O levantamento ocorreu nos
dias 4 e 5 de agosto, e ouviu
1.328 Municípios.
Nesta edição da pesquisa, a
CNM perguntou se o Município pretendia aplicar alguma
sanção administrativa ou auto
de infração sanitária caso os
munícipes insistissem no não
comparecimento para a se-

gunda dose da vacina. Metade
(49,5%) afirmou que ainda não
foi definido; 33,4% responderam que não pretendem e
15,2% afirmaram que sim.
Cerca de ¼ dos Municípios
que participaram da pesquisa
apontaram falta de vacinas
nesta semana, especialmente
para a primeira dose. Apenas
36 gestores relataram falta de
imunizantes para aplicação da
segunda dose.
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Auxílio
Social de
Itapira é
prorrogado
por mais três
meses

Aulas
presenciais
nas EMEBs
de Mogi
Mirim
voltam no
dia 16 de
agosto

Cultura
de Artur
Nogueira
realiza
oficina de
teatro

O Prefeito Toninho Bellini
autorizou essa semana a prorrogação do Auxílio Social de
Itapira (ASI) e os beneficiários
receberão mais três parcelas
nos meses de agosto, setembro
e outubro de R$ 170,00 ao
mês. “Nosso auxílio foi criado
com o intuito de beneficiar as
famílias vulneráveis durante a
pandemia do coronavírus. E
após uma análise financeira
ficamos felizes por conseguir
prorrogar por mais três meses
e continuar apoiando nossos
cidadãos itapirenses”, disse
Bellini.

A Secretaria de Educação
da Prefeitura de Mogi Mirim
agendou o retorno das aulas
presenciais para a segundafeira, dia 16 de agosto. Esta é
uma das fases de um processo
realizado com extremo cuidado, priorizando o zelo com
todas as pessoas envolvidas,
como docentes, corpo diretivo
e demais servidores das unidades escolares, profissionais da
equipe administrativa e, claro,
os alunos e seus familiares.

Pensando em valorizar todas as formas de manifestações visuais, a Prefeitura de
Artur Nogueira, por meio da
Secretaria de Cultura, está
realizando uma oficina de
teatro no município. Essa é
a oportunidade ideal para os
apreciadores do teatro que se
consideram tímidos. De acordo com a pasta, os professores
desenvolvem jogos teatrais
que estimulam o autodesenvolvimento dos participantes,
trabalhando questões como a
timidez ou a dificuldade para
falar em público.
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Holambra é
contemplada
com
verba para
investimento
em turismo
O prefeito de Holambra,
Fernando Capato, o vice-prefeito Miguel Esperança e a
diretora municipal de Turismo
e Cultura, Alessandra Caratti,
participaram nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, de solenidade na cidade de Serra Negra
que contou com a participação
do governador João Doria e
seu vice,
Página 4.

Amparo
vacina todos os
adultos acima
de 18 anos a
partir desta
terça (10)
A partir de amanhã, 10 de
agosto, a equipe de saúde de
Amparo estará vacinando contra a Covid-19 as pessoas com
24 anos ou menos, de acordo
com a data do calendário de
vacinação.
A vacinação acontece das
8h às 19h no Bolão, de segunda
a sexta-feira. No sábado, a vacinação acontece das 8h às 17h.
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Hospital Municipal retoma
realização de exames de
colonoscopia e endoscopia

O Hospital Municipal Dr.
Tabajara Ramos retomou nesta sexta-feira, dia 6 de agosto,
a realização de dois exames
com atendimento suspenso no
último ano em função da pandemia: colonoscopia e endoscopia. De acordo com o supe-

rintendente da unidade, Gildo
Martinho de Araújo, o retorno
será possível neste momento
por conta da diminuição de casos da Covid-19, mas cumprirá
todas as normas sanitárias vigentes para garantir segurança
e prevenção aos pacientes.
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ARTIGOS

Desarmar os corações

*

Por Hugo Alvarenga
Paiva Netto
Relendo o meu livro Jesus,
a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em
nós, lançado em 8 de novembro
de 2014, achei alguns modestos
apontamentos, os quais gostaria de apresentar a vocês, que
me honram com a leitura.
Por infelicidade, os povos
ainda não regularam suas lentes para enxergar que a verdadeira harmonia nasce no íntimo esclarecido de cada criatura,
pelo conhecimento espiritual,
pela generosidade e pela justiça.
Consoante costumo afirmar e,
outras vezes, comentarei, eles
geram fartura. A tranquilidade
que o Pai-Mãe Celeste tem a
oferecer — visto, de lado a lado,
com equilíbrio e reconhecido
como inspirador da Fraternidade Ecumênica — em nada se assemelha às frustradas tratativas
e acordos ineficientes ao longo
da nossa História. O engenheiro
e abolicionista brasileiro André
Rebouças (1838-1898) traduziu em metáfora a inércia das
perspectivas exclusivamente
humanas: “A paz armada está
para a guerra como as moléstias crônicas para as moléstias
agudas; como uma febre renitente para um tifo. Todas essas
moléstias aniquilam e matam
as nações; é só uma questão de
tempo”.
Ora, vivenciar a Paz de-

sarmada, a partir da fraternal
instrução de todas as nações,
é medida inadiável para a sobrevivência dos povos. Mas,
para isso, é preciso, primeiro,
desarmar os corações, conservando o bom senso, conforme
enfatizei à compacta massa de
jovens de todas as idades que
me ouviam em Jundiaí/SP,
Brasil, em setembro de 1983 e
publiquei na Folha de S.Paulo,
de 30 de novembro de 1986. Até
porque, como pude dizer àquela
altura, o perigo real não está
unicamente nos armamentos,
mas também nos cérebros que
criam as armas; e que engendram condições, locais e mundiais, para que sejam usadas, os
dedos que apertam os botões e
pressionam os gatilhos.
Armas sozinhas nada fazem
nem surgem por “geração espontânea”. No entanto, são perigosas mesmo que armazenadas em paióis. Podem explodir
e enferrujam, poluindo o ambiente. Elas são efeito da causa ser humano quando afastado
de Deus, a Causa Causarum,
que é Amor (Primeira Epístola
de João, 4:16). Nós é que, se
distantes do Bem, somos as
verdadeiras bombas atômicas, as armas bacteriológicas,
químicas, os canhões, os fuzis,
enquanto descumpridores ou
descumpridoras das ordens de
Fraternidade, de Solidariedade,
de Generosidade e de Justiça do

Cristo, que é o Senhor Todo-Poderoso deste orbe.
No dia em que o indivíduo, reeducado sabiamente,
não tiver mais ódio bastante
para disparar artefatos mortíferos, mentais e físicos, estes
perderão todo o seu terrível
significado, toda a sua má razão
de “existir”. E não mais serão
construídos.
É necessário desativar os
explosivos, cessar os rancores,
que insistem em habitar os
corações humanos. Eis a grande mensagem da Religião do
Terceiro Milênio, que se inspira
no Cristo, o Príncipe da Paz: desarmar, com uma força maior
que o ódio, a ira que dispara as
armas. Trata-se de um trabalho
de educação de largo espectro;
mais que isso, de reeducação.
E essa energia poderosa é o
Amor Fraterno — não o ainda
incipiente amor dos homens
—,  mas o Amor de Deus, de
que todos nós nos precisamos
alimentar. Temos, nas nossas
mãos, a mais potente ferramenta do mundo. Essa, sim, é que
vai evitar os diferentes tipos de
guerra, que, de início, nascem
na Alma, quando enferma, do
ser vivente.
As pessoas discutem o problema da violência no rádio,
na televisão, na imprensa ou
na internet e ficam cada vez
mais perplexas por não descobrir a solução para erradicá-la,

Por que meu filho não me
obedece?
*

Por Marcio André Bosse
Marcio André Bosse,
psicólogo, especialista em
desenvolvimento infantil
(Instagram: @papaimarcio)
Entre tantas noções
sobre o que é certo e errado na postura dos pais em
relação aos filhos, criamos
uma espécie de senso comum de que precisamos
ter “controle” sobre o comportamento das crianças.
Ao longo do tempo, isso
se “resolvia” por meio de
punições e castigos físicos.
Disciplina era sinônimo de
punição física. Foi assim
também que, no passado,
os pais colocavam crianças para trabalhar por
longas jornadas em minas
de carvão, em fábricas ou
em roças de algodão, embora vejamos isso, hoje,
como uma barbaridade
(e é!). Parece distante e
sem sentido, mas até 1970,
no Brasil, utilizava-se de
palmatória para “ensinar”
uma criança.
Hoje, a ideia de castigos físicos, palmadas e
punições está superada.
Mas é difícil abrir mão da
lógica que orientava esse
tipo de postura: a ideia de
controlar os filhos.
Eu era um adolescente
de 13 anos quando o cinto
de segurança se tornou
obrigatório no Brasil, em
1994. Ainda recordo de
adultos com imensa dificuldade em usar o cinto
porque não entendiam
seu sentido. O que ocorre
com a educação dos filhos
é semelhante ao motorista cinquentão que tem
a informação de que os
cintos reduzem em 40%
as colisões fatais e em 60%
os traumatismos, mas não
consegue fazer uso rotineiro, automático e natural.
Ou seja, o que nossos pais viveram, o que
nós vivemos na infância

e tudo que aprendemos
em nosso ambiente social
está relacionado com a
nossa percepção sobre a
infância e sobre a criação
de filhos. Isso tudo criou
os conceitos e as verdades
em que acreditamos. E
explica muitas das dificuldades que você vive
hoje. Antes de tentarmos
mudar o comportamento
das crianças, precisamos
mudar a nós mesmos.
Existe muita informação, muito conhecimento,
muita pesquisa, descobertas da ciência sobre a infância e sobre a educação
de filhos a que nossos pais
não tiveram acesso, e que
não podemos aprender
pelos meios convencionais. Só conseguiremos
aprender o novo se desaprendermos algumas
ideias e jeitos que fomos
assimilando sem perceber, ao longo dos anos.
O mais difícil desses
conceitos que você deve
abandonar está relacionado à autoridade: entender
que os filhos não precisam obedecer aos pais.
Essa ideia de obediência
irrestrita cria uma hierarquia vertical; é a principal
causa de desestruturação
de inúmeras famílias e
um dos motivos de relacionamentos com pouco
diálogo, adolescentes revoltados e pais altamente
estressados.
Essa maneira de se
relacionar com os filhos
estabelece a noção equivocada de que filhos que
não obedecem são “malcriados”. Cria culpa nos
pais por situações que as
crianças vivem na infância
que são resultado de comportamentos naturais,
típicos, que toda a criança
vive, como as célebres
birras.
A ideia de que pais estão em uma hierarquia

superior deu origem também à seguinte preocupação, que assombra muitas famílias: será que sou
muito permissivo, será
que sou muito autoritário?
Essa nova forma de
pensar a educação e a
criação dos filhos embute
um conceito importante
para substituir a obediência pelo relacionamento.
Tudo que envolve uma
criação positiva de filhos,
menos estressante para
todos, passa pela construção de relacionamentos
saudáveis e atenciosos.
Não significa que você
precisa ficar brincando
com seu filho o dia todo
ou atender tudo o que ele
quer. Relacionamento significa olhar para a criança
e entender que ela tem
necessidades semelhantes as suas, tem desejos,
vontades, fragilidades,
interesses e capacidades
diferentes.
E nosso desafio é conseguir orquestrar isso
tudo de forma que não
prejudiquemos seu desenvolvimento e não prejudiquemos também a
nossa saúde mental. Criar
filhos não é algo fácil – é a
maior aventura da vida.
Seremos responsáveis e
sofremos os impactos de
seus destinos e escolhas ao
longo de nossa vida também. Essas orientações
ajudarão você a conseguir
uma relação com mais
empatia, entendimentos
e colaboração no dia a
dia. E, no futuro, relações
saudáveis, próximas, e
uma família convivendo
em equilíbrio e harmonia.
Marcio André Bosse
produz conteúdos como
este em seu blog, acessado
pelo site www.papaimarcio.com.br e também pelo
Instagram @papaimarcio.

apesar de tantas e brilhantes teses. Em geral, procuram-na longe e por caminhos intrincados.
Ela, porém, não se encontra
distante; está pertinho, dentro
de nós: Deus!
“(...) o Reino de Deus está
dentro de vós” Jesus (Lucas,
17:21).
E devemos sempre repetir
que “Deus é Amor!” (Primeira
Epístola de João, 4:8). Não o
amor banalizado, mas a Força que move os Universos.
Lamentavelmente, a maioria
esmagadora dos chamados
poderosos da Terra ainda não
acredita bem nesse fato e tenta
em vão desqualificá-lo. São os
pretensos donos da verdade...
Entretanto, “o próximo e último
Armagedom mudará a mentalidade das nações e dos seus
governantes”, afiançava Alziro
Zarur (1914-1979). E eu peço
licença a ele para acrescentar:
governantes sobreviventes.
Conforme anunciado no
austero capítulo 16, versículo 16,
do Livro da Revelação, o Apocalipse, “Então, os ajuntaram
num lugar que em hebraico se
chama Armagedom”. (Armagedom, local onde reis, príncipes
e governantes são agrupados
para a batalha decisiva.)

ou irreligião”.
E um bom diálogo é básico
para o exercício da Democracia,
que é o regime da responsabilidade.
Ao encerrar este despretensioso artigo, recorro a um argumento que apresentei, durante
palestras sobre o Apocalipse de
Jesus para os Simples de Coração, apropriado igualmente aos
que porventura pensem que a
construção responsável da Paz
seja uma impossibilidade: Isso
é utopia? Ué?! Tudo o que hoje é
visto como progresso foi considerado delirante num passado
nem tão remoto assim.
Muito mais se investisse em
educação, instrução, cultura e
alimentação, iluminadas pela
Espiritualidade Superior, melhor saúde teriam os povos,
portanto, maior qualificação
espiritual, moral, mental e
física, para a vida e o trabalho,
e menores seriam os gastos
com segurança. “Ah! é esforço
para muitos anos?!” Por isso,
não percamos tempo! Senão,
as conquistas civilizatórias no
mundo, que ameaçam ruir, poderão dar passagem ao contágio
da desilusão que atingirá toda a
Terra. Não podemos permitir
tal conjuntura.

Sobrepujar os obstáculos
Zarur dizia, “na verdade,
quem ama a Deus ama ao próximo, seja qual for sua religião,

José de Paiva Netto ? Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com

A Justiça ao alcance da tela
*

Por Leonardo Gonçalves
Este ano, o Dia do
Advogado, 11 de agosto,
tem um significado ainda mais especial, pois o
exercício da profissão
tem exigido esforço redobrado, considerando
tratar-se de uma das
atividades mais impactadas pela Covid-19, com
o fechamento dos tribunais, cancelamento de
despachos presenciais
com magistrados e adiamento das audiências,
que ainda estão sendo
feitas por meio remoto.
Além disso, os escritórios foram incluídos
entre os segmentos que
deveriam adotar o home
office. Felizmente, em
especial para os clientes
e a sociedade, para os
quais o acesso ao direito
é imprescindível, a categoria mostrou-se muito
bem-preparada para a
Justiça digital.
Muito antes da pandemia, praticamente
todos os advogados em
atividade no País já dispunham do certificado
digital, necessário para
o peticionamento eletrônico desde 2013. Além,
disso, os arquivos da
maioria dos tribunais
brasileiros já estão digitalizados e é crescente
o volume de processos,
petições, recursos e trâmites realizados on-line.
Anteriormente à eclosão
do novo coronavírus,

70% das novas ações ingressavam no Judiciário
por meio eletrônico, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Hoje, embora
ainda não haja estatísticas disponíveis, o índice
deve ser de quase 100%
e assim continuará até
a volta definitiva dos
tribunais ao trabalho
presencial.
Os advogados, portanto, estão entre as
categorias que mais
exercem sua profissão
com desenvoltura no
ambiente virtual, como
tem sido possível constatar no longo período de
distanciamento social. E
fazem isso com a segurança de sua identidade
conferida pelo certificado digital, que garante a
autenticidade de todos
os seus atos na internet.
Apesar de já conviverem há algum tempo
com a digitalização de
processos, certificação
digital e o ambiente tecnológico, crescente no
universo das bancas advocatícias brasileiras,
o cotidiano de trabalho dos advogados não
tem sido fácil na pandemia. Não é simples,
por exemplo, atender à
demanda de audiências
remotas, tendo de organizar e coordenar a participação dos clientes e
testemunhas, muitas ve-
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zes pessoas sem acesso a
computadores, tablets e
internet. A substituição
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por longos memoriais é
outro fator impactante.
Cabe, então, salientar
o empenho da categoria
para prover Justiça por
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missão que lhe conferiu
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juízes e promotores na
promoção do equilíbrio
entre direitos e deveres
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Pesquisa Covid-19: metade dos Municípios já vacina
pessoas abaixo de 30 anos e 60% não registraram mortes
na última semana
Da Redação
Metade dos Municípios
brasileiros vacina nesta
semana pessoas abaixo de
30 anos contra a Covid-19.
Desses, 18% imunizam a
faixa etária entre 18 e 24
anos. Outros 29,5% estão
vacinando pessoas entre
30 e 34 anos. E pouco
menos de 20% acima dessa faixa etária. Os dados
constam da 20ª edição
da pesquisa semanal realizada pela Confederação
Nacional de Municípios
(CNM) com o objetivo de
compreender o cenário
de enfrentamento da pandemia. O levantamento
ocorreu nos dias 4 e 5 de
agosto, e ouviu 1.328 Municípios.
Nesta edição da pesquisa, a CNM perguntou se
o Município pretendia

aplicar alguma sanção
administrativa ou auto de
infração sanitária caso os
munícipes insistissem no
não comparecimento para
a segunda dose da vacina.
Metade (49,5%) afirmou
que ainda não foi definido;
33,4% responderam que
não pretendem e 15,2%
afirmaram que sim.
Cerca de ¼ dos Municípios que participaram
da pesquisa apontaram
falta de vacinas nesta semana, especialmente para a
primeira dose. Apenas 36
gestores relataram falta
de imunizantes para aplicação da segunda dose.
Desses, 72% apontaram a
falta da Astrazeneca; 56%
da Coronavac; e 39% da
Pfizer.
Número de casos e
óbitos
Mais de 40% dos ge-

stores locais afirmaram
que o número de casos
confirmados de Covid-19
diminuiu nesta semana.
E 12% indicaram não ter
tido novos casos; 30%
relataram estabilidade;
e 15% aumento. Já em
relação ao número de
óbitos pela doença, 60%
relataram não ter havido
mortes. Já 17% relataram
estabilidade; 13% queda;
9% aumento.
A taxa de ocupação de
leitos de UTI também
apresentou cenário positivo nesta semana: 43,8%
dos Municípios estão
com taxa abaixo de 60%;
30,3% entre 60 e 80% de
ocupação; e apenas 13,6%
acima desse percentual.
Orçamento para
combate à Covid-19
A pesquisa também
questionou acerca do

orçamento para combate
à Covid-19. Sobre o PPA
para os próximos quatro
anos, a CNM perguntou
se o Município prevê orçamento para ações como
vacinação e tratamento pós-covid. Segundo
70% dos gestores há essa
previsão. Desses, a fonte
orçamentária para essas ações serão: recursos
federais (81,6%); estaduais (71,9%); e próprios
(79,6%).
Serviços de reabilitação
para acompanhamento
dos pacientes pós-covid
foram ou serão implementados por 77% dos
Municípios. A maioria
desses atendimentos tem
ocorrido em Unidades
Básicas de Saúde (UBS),
sendo apontada por 64%
dos gestores. Em seguida,
estão os centros especial-

izados em reabilitação do
Município (38%); serviços
privados contratualizados
(17%); hospital municipal
(12%); hospital estadual
(8%); ambulatório estadual (7%).
A CNM também investigou se o Município possui Centros Comunitários
de Referência para Enfrentamento à Covid-19,
financiados mensalmente
pelo Ministério da Saúde.
Cerca de 29% afirmaram
que sim e 66% que não.
Sobre a manutenção desses Centros para além de
agosto de 2021 - prazo
do custeio do Ministério
da Saúde - 90% responderam que há ainda a
necessidade de manter a
estrutura.
Automação e trabalho remoto
O levantamento ques-

tionou ainda os Municípios se a prefeitura
promoveu alguma automação/informatização
de processos administrativos. Em 80% dos Municípios houve alguma
melhoria e 17% não fizeram esse tipo de mudança.
Quanto aos trabalhos
administrativos desenvolvidos pelas prefeituras
durante a pandemia, eles
mantiveram no formato
remoto em 67% das localidades, mas em 30% esse
trabalho foi mantido no
formato presencial. Entretanto, dos Municípios que
aderiram ao teletrabalho
70% já retomaram totalmente ao presencial; 26%
parcialmente; e apenas 3%
afirmaram que permanecerão com os trabalhos
administrativos parcialmente de forma remota.

Educação anuncia retomada escalonada de creches
em Artur Nogueira
atividades dos pequenos
será gradual e em dois
períodos, adotando todas
as medidas necessárias
para diminuir a circulação do vírus, seguindo
as orientações da Vigilância Sanitária (VISA).
As creches voltarão
a atender somente os
alunos autorizados pelos
pais e/ou responsáveis
em dois horários: das 7
às 11h ou das 13h às 17h.
A Secretária de Educação Débora Sacilotto
De Artur Nogueira
em parceria com a Secre- e equipe afirmam que
taria de Saúde, anunciou não é possível atender
A Prefeitura de Artur a retomada escalonada todas as crianças nesse
Nogueira, por meio da das 11 creches de Artur primeiro momento o
Secretaria de Educação e Nogueira. O retorno das período todo, dadas as

modificações necessárias
para garantir a segurança
dos pequenos. “Primeiramente, começaremos com
os maiores do Maternal
II, pois recomendações
médicas apontam que,
quanto mais velha a criança, maior a maturidade
do sistema imunológico.
Além disso, eles já podem
fazer uso das máscaras, segundo a Sociedade
Brasileira de Pediatria
(SBP). Após o resultado
das primeiras semanas
da retomada das atividades e de acordo com
os critérios sanitários e
a evolução da pandemia,
vamos passar à entra-

da das outras crianças:
Maternal I, Berçário II
e Berçário I, de forma
escalonada”, explica a
educadora.
A volta ao presencial
acontecerá a partir de 23
de agosto com crianças de
3 a 4 anos do Maternal II.
Na sequência, os canais
oficiais da Prefeitura de
Artur Nogueira informarão as datas do retorno das próximas turmas
que envolvem o Maternal
I (MAT I) com grupo de
2 a 3 anos; Berçário II
(BII), 1 ano; e Berçário I
(BI), 4 meses a 1 anos.
Antes da reabertura
das creches, ocorrerá um

período de acolhimento,
de 9 a 20 de agosto, aos
pais e mães que optaram
pelo retorno. As visitas
serão agendadas a cada
meia hora pelas pajens
e/ou educadoras de cada
sala e serão oferecidas
somente para um responsável e sua criança
para não gerar aglomeração.
Vale ressaltar ainda
que se constate a necessidade de outras ações
visando a prevenção da
Covid-19 dentro do ambiente escolar ou fora
dele, o plano poderá sofrer alterações a qualquer
momento.

Parcerias Municipais prorroga inscrições para a
segunda turma do curso para enfrentamento de
Doenças Crônicas não Transmissíveis
Da Redação

das DCNT’s (Doenças
Crônicas não TransO Programa Parce- missíveis). Agora, as
rias Municipais, da Sec- inscrições podem ser reretaria de Desenvolvi- alizadas até 11 de agosto
mento Regional (SDR), em www.parceriasmuem parceria com a ACT nicipais.sp.gov.br/act.
Promoção da Saúde, Ao todo, serão quatro
prorrogou o prazo das turmas de 250 alunos.
inscrições para a se“Com a prorrogação
gunda turma do curso das inscrições para 11
de capacitação EAD de de agosto, as Prefeituapoio público (“advoca- ras Municipais terão
cy”) e políticas públicas mais tempo hábil para
para o enfrentamento prepararem e plane-

jarem suas equipes e
participantes”, explicou
o coordenador do programa Parcerias Municipais, Renan Bastianon.
O objetivo é capacitar
gestores municipais de
áreas estratégicas das
prefeituras municipais,
além de representantes
da sociedade civil, compartilhando as melhores
ferramentas e práticas de “advocacy” para
construção de ações es-

tratégicas, de alto impacto, para o enfrentamento e prevenção das
DCNTs. Ao participar
da capacitação, o Município ainda aumenta suas chances de ser
premiado no âmbito do
Parcerias Municipais,
dado que o curso se
tornou um dos critérios
para premiação do Programa.
O curso tem carga
horária de 30 horas,

m e t o do lo g i a a t u a l e
dinâmica, com abordagem de aspectos teóricos, além de exemplos
práticos, exercícios e
discussão em fóruns. Ao
final, para conclusão e
recebimento do diploma, o grupo indicado
pelo município elaborará um plano de ação
de intervenção, com
auxílio das ferramentas
da plataforma do curso.
A Prefeitura Munic-

ipal pode cadastrar até
quatro pessoas, preferencialmente o representante municipal no
Programa Parcerias, um
representante da área
da saúde, um representante da educação e
outro da sociedade civil
vinculado ao Conselho
Municipal de Saúde.
Para se inscrever
no curso acesse: www.
parceriasmunicipais.
sp.gov.br/act.

Prefeitura finaliza ampliação de iluminação pública
em ruas de Martinho Prado
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade concluiu nesta sexta-feira, dia 6 de agosto,
a instalação de estrutura
de iluminação pública
com tecnologia LED
da Praça Gonçalo Fernandes de Lima, no Distrito de Martinho Prado
Júnior, com avanço para
a Rua Augustinho Zanquetta, para a Alameda
Dom Davi Dias Pimentel
e parte da Avenida Júlio
Fernandes.
Foram instalados, ao
todo, 32 postes cônicos

com luminárias modernas e econômicas de
100 watts e demais componentes e condutores.
“A implantação de iluminação nestas vias do
entorno da praça foi
executada em 60 dias
e faz parte do trabalho
de benfeitorias e de zeladoria dos espaços públicos de Mogi Guaçu”,
ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Temos
com os moradores do
distrito um compromisso de cuidado e de trabalho naquela região. É
isso que estamos procurando fazer”.

Foram investidos R$
186.861,38 para a execução das obras, pagos com recursos financeiros provenientes de
convênio com o Banco
do Brasil. “A cidade tem
avançado passos importantes quanto à melhoria do parque de iluminação pública. Levamos
estrutura nova e moderna às Chácaras Alvorada, à Avenida Oscar
Chiarelli, e em praças
com grande circulação
de pessoas como a Praça
da Capela”, destacou o
secretário da pasta, José
Antonio Ortiz Bueno.
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Holambra é contemplada com verba para investimento
em turismo
De Holambra
O prefeito de Holambra, Fernando Capato, o
vice-prefeito Miguel Esperança e a diretora municipal de Turismo e Cultura,
Alessandra Caratti, participaram nesta quinta-feira,
dia 5 de agosto, de solenidade na cidade de Serra
Negra que contou com a
participação do governador
João Doria e seu vice, Rodrigo Garcia, para anúncio

da retomada do turismo no
Estado de São Paulo.
Durante o evento, Doria
assinou convênio para
obras e melhorias de infraestrutura em 70 estâncias turísticas, entre elas
Holambra, totalizando um
investimento de R$ 202,2
milhões.
“Vamos concentrar nossa atenção no presente e,
principalmente, no futuro.
E o futuro está no turismo. Esse investimento que

está aqui vai retornar em
viajantes, consumidores,
alegria, esperança, felicidade, geração de renda e
oportunidades para todas
essas cidades”, afirmou o
governador.
O valor destinado para
Holambra ainda não foi
divulgado. “Turismo é
nossa vocação. É serviço,
emprego e oportunidades
para os trabalhadores da
cidade”, disse Capato. “É
por essa razão que seguim-

os trabalhando forte nessa
área, sempre com muita
segurança e consciência”.
Os investimentos que
serão feitos no município
pelo Governo Paulista
dizem respeito a projetos
elaborados pela Prefeitura e encaminhados para
aprovação do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias,
o DADE, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo.

9ª Conferência Municipal de Assistência Social acontece
nesta semana em Amparo
De Amparo
No dia 13 de agosto, o
Conselho Municipal de
Assistência Social, juntamente com a equipe
da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Cidadania, realizará a 9ª Conferência
Municipal de Assistência Social de Amparo.
O encontro tem como
objetivo avaliar e analisar as ações de assistência social na cidade,
e principalmente propor diretrizes, medidas e providências de
aperfeiçoamento de seu
sistema e ações. Todas
as propostas devem se-

guir as indicações dos
trabalhos sociais em
Amparo, garantindo
a proteção social aos
cidadãos e oferecendo apoio a indivíduos,
famílias e à comunidade no enfrentamento
de suas dificuldades,
por meio de serviços,
benefícios, programas e
projetos.
Neste ano, a Conferência Municipal terá
como tema “Assistência Social: Direito do
povo e Dever do Estado, com financiamento
público para enfrentar
as desigualdades e garantir proteção social”.
Na ocasião, serão dis-

cutidos subtemas como
proteção e controle
social, financiamento
e orçamento para os
próximos anos, gestão
e acesso às seguranças
e a atuação do Sistema
Único de Assistência
Social em emergências.
A Conferência será
aberta à população
que se interessar pelos
assuntos a serem discutidos e quiser contribuir com propostas
para os próximos anos,
voltadas à área de assistência social. Para o
público em geral, são
100 vagas disponíveis.
O período de inscrição
vai até às 15h do dia 09

de agosto, podendo ser
realizada através do link
https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSe.../
viewform.
Devido à pandemia,
o evento ocorrerá de
forma online e o link
para participação será
disponibilizado aos inscritos, previamente,
por meio do e-mail informado no ato da inscrição.
A 9ª Conferência Municipal de Assistência
Social de Amparo contará com a presença de
autoridades locais, de
trabalhadores da área
da assistência social e da
população interessada.

Nova gestão municipal conclui em oito meses Creche
que ficou em obras por mais de sete anos

De Itapira
Depois de mais de sete
anos de obras interrompidas e três empreiteiras
diferentes, a Creche Escola do bairro Flávio Zacchi
será finalmente entregue.
Desde o início do ano,

Foi iniciada e paralisada
diversas vezes. Desde
janeiro, quando assumimos, estabelecemos essa
conclusão como uma de
nossas prioridades em
respeito aos itapirenses
que aguardam há tanto
tempo por essa creche”,
enfatizou o Prefeito Toninho Bellini. A data oficial
da inauguração depende
da agenda do Governo do
Estado de São Paulo.
Nomeada de CEI “Professora Maria Doroty Casquando assumiu a nova simiro de Lima”, a Creche
gestão municipal, a con- Escola tem seis salas de
clusão da unidade foi uma aula com capacidade de
das prioridades do plano atendimento para 142
de trabalho tanto da Sec- crianças de quatro gruretaria de Obras quanto pos diferentes: uma sala
de Educação. “Essa obra de B1 com 14 crianças;
demorou mais de sete uma sala de B2 com 24
anos para ser concluída. crianças, duas salas de

G1 com 25 crianças em
cada; e duas salas de G2
com 27 crianças em cada.
Vale lembrar que devido à
pandemia do coronavírus
(Covid-19) a ocupação
respeitará os protocolos
de segurança.
A estrutura do local
conta também com brinquedoteca e sala de uso
múltiplo para as professoras possam organizar
e planejar atividades que
auxiliam no desenvolvimento das crianças atendidas, além de refeitório,
banheiros com acessibilidade e parquinho.
A previsão é que o Governo do Estado de São
Paulo agende da data de
entrega ainda para esse
mês de agosto. A Secretaria Municipal de Educação

já está com todo o planejamento de equipes para
que ela seja colocada em
uso assim que for inaugurada. “Estamos somente
dependendo desse agendamento do Estado para
poder abrir a creche para
nossas crianças. Especialmente nessa retomada
das atividades presenciais
nas escolas, sabemos que
a abertura de mais uma
unidade beneficiará muitas crianças e famílias”,
completou Bellini.

de 2018 uma nova empreiteira assumiu a construção, mas também
abandonou em março de
2020.
A empresa Guimarães
e Santos Engenharia e
Construções Ltda foi
quem finalmente concluiu o trabalho. Em setembro de 2020 deu início
ao trabalho e a conclusão
foi formalizada em maio
desse ano. Após esse
período, as pendências
foram somente relacionadas à chegada do moHistórico da obra
biliário.
A obra da Creche EscoO convênio inicial
la do bairro Flávio Zacchi com a Secretaria de Edfoi iniciada em abril de ucação do Estado era de
2014 e três anos depois R$ 1.801.009,69 e o valor
(em 2017) a empresa re- total das obras com corsponsável rescindiu o reções ao longo dos anos
contrato. Em outubro foi de R$ 2.107.696,20.

Prefeitura conquista quase R$ 100 mil reais através da lei
Aldir Blanc
De Estiva Gerbi
A Prefeitura de Estiva Gerbi através da
Secretaria de Cultura e
Turismo, conquistou R$
97.151,48 para promover
projetos culturais e beneficiar trabalhadores e
trabalhadoras da cultura
através da adesão à Lei
14.017 de 2020, acrescida da Lei 14.150 de 2021,
mais conhecida como
Lei Aldir Blanc que tem
como objetivo promover
ações emergenciais destinadas ao setor cultural
para trabalhadores e
trabalhadoras do município.
O plano de ação desenvolvido pela Secretaria
de Cultura e Turismo já
foi aprovado pelo Governo Federal através do
Ministério do Turismo e
da Secretaria Nacional
de Cultura e contempla 7

categorias: apresentação
de solo, apresentação de
dupla, apresentação de
bandas, apresentação
de grupos, oficinas formativas, produção de
literatura e exposição de
artes visuais, onde serão
selecionados 32 projetos
de produção cultural no
município.
A prefeita Cláudia Botelho (MDB), destacou
a importância desses
recursos para fomentar o
pós-pandemia em Estiva
Gerbi na área da cultura e do turismo. “Essa
verba conquistada pela
Secretaria de Cultura e
Turismo será fundamental para o retorno da nossa Feira Noturna Gastronômica, prevista para
01 de dezembro. Esse
recurso será importante
para os trabalhadores e
trabalhadoras da cultura
e beneficiará a população

com atividades culturais
até o fim do ano”, disse a
prefeita.
Para participar, a empresa ou profissional da
cultura precisa realizar
a leitura do Edital nº
001/2021 – Prêmio de
Produção Cultural 2021
que está disponível no
site oficial da prefeitura
www.estivagerbi.sp.gov.
br e realizar a inscrição
de 02 à 31 de agosto.
O primeiro passo é se
cadastrar no Cadastro
Municipal de Cultura
– Cadastro de Artistas
no site da prefeitura e
em seguida, providenciar a documentação
necessária e encaminhar
pessoalmente no prédio
da Casa da Memória
“Luiz Rocha” situado na
Avenida Mário Zara, 75
– Estiva Velha.
Após a inscrição, será
realizada a avaliação

através de 05 critérios
técnicos descritos no
edital pela comissão de
acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir
Blanc. Os resultados
serão publicados no Semanário Oficial e também no site oficial da
prefeitura. Em caso de
desclassificação, os interessados poderão entrar com recurso através
do e-mail: cultura@estivagerbi.sp.gov.br
Os premiados deverão
promover atividades culturais presenciais ou de
forma online de acordo
com os critérios e datas
que serão definidos pela
Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. Após
a execução do projeto, o
pagamento do prêmio
será realizado em parcela única, depositado
em até 30 dias obrigatoriamente em conta

bancária do titular do
cadastrado.
As apresentações
presenciais ocorrerão na
Praça Central “Comendador Lourenço Gerbi”,
durante o evento Feira
Noturna Gastronômica
que retornam as ativi-

dades em 01 de dezembro de 2021. As demais
atividades presenciais
vão ocorrer durante o
evento Mega Natal Encantado que será promovido de 01 à 31 de
dezembro de 2021, também na Praça Central.
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Projeto da Prefeitura de Jaguariúna cria o programa
‘Minha Casa do Meu Jeito’
De Jaguariúna
Projeto de lei da Prefeitura de Jaguariúna cria
o programa “Minha Casa
do Meu Jeito”, voltado
às famílias que não têm
condições financeiras de
contratar um profissional para a elaboração do
projeto arquitetônico.
O programa assegura às
famílias de baixa renda
de Jaguariúna o direito
à assistência técnica gratuita para a elaboração
do projeto e o acompanhamento técnico na
construção de interesse

social de até 70 metros
quadrados.
Além disso, a proposta
também concede isenção
de pagamento das taxas
de alvará e de habite-se
do imóvel a ser construído dentro do programa.
O projeto foi enviado pelo
prefeito Gustavo Reis à
Câmara Municipal, para
discussão e aprovação.
“O programa dá a
oportunidade a quem
mais precisa de construir
a sua residência do seu
jeito, escolhendo o modelo de projeto a ser construído. Por isso o nome

do programa é Minha
Casa do Meu Jeito”,
explica o secretário de
Planejamento Urbano
de Jaguariúna, Rômulo
Vigatto.
Pela proposta, cada
proprietário terá direito
a se beneficiar de apenas
uma planta popular gratuita, destinada única e
exclusivamente ao uso
residencial em Jaguariúna. A Prefeitura terá um
limite de aprovação de
até 10 projetos de casas
por mês, que também
podem ser para ampliação ou regularização de

residências.
Segundo o projeto de
lei, para ter direito ao
benefício, é preciso ser
morador de Jaguariúna
há pelo menos três anos,
não possuir outro imóvel
além do terreno para o
qual se destina o projeto
de moradia de até 70
metros quadrados e estar
cadastrado na Secretaria
Municipal de Assistência
Social como beneficiário
de programas assistenciais. O terreno destinado à
construção popular também deve estar localizado
na zona urbana.

AGOSTO LILÁS: Blitz educativa orienta centenas de
pessoas em Artur Nogueira sobre violência contra mulher
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio das
secretarias de Segurança e
Assistência e Desenvolvimento Social, Coordenadoria de Apoio à Mulher e, em parceria com a
secretaria de Segurança,
realizou, neste sábado (7),
uma Blitz para apresentar
o programa “Guardião da
Mulher”. A ação incorpora
as atividades do Agosto
Lilás, mês de proteção à
mulher em referência à
sanção da Lei Maria da
Penha (Lei Federal nº
11.340/ 2006), criada com
o intuito de combater casos
de violência doméstica no
Brasil.

A Blitz passou nos centros comerciais da cidade
orientando a população
por meio de cartilhas que
esclarecem sobre os meios
pelos quais a pessoa pode
fazer a denúncia. Dentre
as orientações, destaca-se a
do aplicativo “Guardião da
Mulher”, no qual a vítima
que sofreu qualquer tipo
de violência, especialmente
física ou sexual, aciona o
botão de pânico e a viatura
do patrulhamento é enviada automaticamente para
o local onde foi emitido o
sinal do celular em georreferenciamento.
Dessa forma, o socorro
ganha agilidade ao pular a
etapa de triagem pela qual
passam as ligações que são

feitas pelos telefones 190
e 153.
O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo
Boer, acompanhou a Blitz
e destaca que esta não será
a única ação do mês. “As
secretarias se reuniram e
juntos nós conseguimos
alcançar centenas de pessoas com a campanha.
Também decidimos que
haverá outra Blitz no dia
14, e a patrulha Guardião
da Mulher continuará nos
auxiliando na campanha
de conscientização”, afirma.
EM BRIGA DE MARIDO E MULHER, META A
COLHER!

A denúncia contra violência doméstica pode
ser realizada através da
delegacia do município,
na Guarda Municipal pelos
telefones fixos: 3877-1823
(também WhatsApp) ou
153, ou através dos disque
180 que é um serviço de
utilidade pública essencial
para o enfrentamento à
violência. Além de receber
denúncias de violações
contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos
competentes e monitora o
andamento dos processos.

para os serviços especializados da rede de atendimento. No ligue 180, ainda
é possível se informar sobre os direitos, a legislação
vigente sobre o tema e a
rede de atendimento e
O serviço também tem acolhimento de mulheres
a atribuição de orientar em situação de vulnerabimulheres em situação de lidade.
Mesmo que a vítima
violência, direcionando-as

não registre Boletim de
Ocorrência contra o agressor, vizinhos, amigos, parentes ou desconhecidos
também podem utilizar
os canais ou ir a uma delegacia para denunciar
uma agressão que tenham
presenciado. O autor da
denúncia pode ser ainda o
Ministério Público.

Auxílio Social de Itapira é prorrogado por mais três meses
De Itapira
O Prefeito Toninho
Bellini autorizou essa
semana a prorrogação
do Auxílio Social de Itapira (ASI) e os beneficiários receberão mais
três parcelas nos meses
de agosto, setembro e
outubro de R$ 170,00
ao mês. “Nosso auxílio foi criado com o

intuito de beneficiar
as famílias vulneráveis
durante a pandemia
do coronavírus. E após
uma análise financeira
ficamos felizes por conseguir prorrogar por
mais três meses e continuar apoiando nossos
cidadãos itapirenses”,
disse Bellini. As datas das próximas parcelas serão divulgadas

posteriormente, após
trâmites necessários
com a agência bancária.
A Lei Municipal n°
6.015 de 26 de março de
2021, que regulamenta o
Auxílio Social de Itapira,
já previa a prorrogação
do auxílio por mais três
meses mediante justificativa fundamentada
da área técnica competente e disponibilidade

financeira. O benefício é
concedido para famílias
itapirenses que estão
em situação de vulnerabilidade social, são
inscritas no Cadastro
Único para Programas
Sociais e tenham renda
per capita de R$0,00
a R$178,00. A transferência do benefício
ocorre por meio de
crédito em conta digital

(Caixa Tem) da Caixa
Econômica Federal e o
recurso deve ser utilizado preferencialmente
para aquisição de bens e
serviços de primeira necessidade (alimentação,
água, luz, gás, insumos
de saúde, etc).
As famílias que tiverem dúvidas sobre
o benefício podem entrar em contato com

o CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) de sua região:
CRAS I (Vila Ilze):
3843.1737 / 3843.7227/
9 9 8 8 0 . 6 8 0 5 ;
CRAS II (Nosso
Teto): 3843.1522/
9 9 9 7 0 . 6 8 2 4 /
98101.4785; CRAS
III (Istor Luppi):
3913.8324/ 99964.1615/
98101.4704.

13ª Conferência Municipal de Saúde começa nesta
semana e contará com a participação da população
De Amparo
No dia 9 de agosto, o
Conselho Municipal de
Saúde, juntamente com a
equipe da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a
realização das pré-conferências de saúde para a
13ª Conferência Municipal de Saúde de Amparo. As pré-conferências
serão realizadas online,
com transmissão ao vivo
pelo canal do Youtube da
Prefeitura de Amparo, e
serão divididas por áreas

da cidade.
Nas pré-conferências, os trabalhadores
da saúde, gestão e toda
a população podem expressar suas demandas e
pleitear ações e serviços
de saúde que atendam às
suas necessidades. Essas
propostas serão registradas e votadas pelos
delegados eleitos, e então serão incluídas no
planejamento de ações da
Secretaria de Saúde nos
próximos anos.
O encontro online

tem como objetivo avaliar e analisar as ações
e serviços da saúde na
cidade, e principalmente
propor diretrizes, medidas e providências de melhorias e aperfeiçoamento
dos serviços de saúde do
município de Amparo e
ampliação de suas ações.
Para a conquista do
objetivo, a participação da
população nas propostas
é fundamental para que
as melhorias atendam às
necessidades encontradas
em cada região da cidade.

As pré-conferências serão
divididas por áreas, para
que as demandas sejam
específicas e pontuais,
facilitando a execução das
propostas e ações.
Veja no cronograma
quando acontece a
pré-conferência da sua
região, e participe! Ajude
na construção de um SUS
melhor para a cidade de
Amparo.
Para mais informações,
acesse https://amparo.
sp.gov.br/13-conferencia-municipal-de-saude

Fernando Capato autoriza e obras da nova escola
do Imigrantes começam na segunda
De Holambra

mento planialtimétrico e
ligações de água e eletriO prefeito Fernando cidade. A previsão é que
Capato assinou nessa a unidade seja concluída
terça-feira, dia 3 de agosto, em um prazo de 12 meses.
ordem de serviço autori- Os detalhes dessa etapa
zando o início das obras da inicial foram discutidos
nova escola do Imigrantes. durante reunião com repOs trabalhos começam na resentantes da empresa
próxima segunda-feira, vencedora da licitação e
dia 9, com serviços pre- servidores do Departaliminares como levanta- mento Municipal de Obras

e Desenvolvimento Urbano e Rural.
A unidade será instalada ao lado da Unidade
de Saúde do bairro, dentro do Centro Esportivo
Benedito Galli. Ela terá
cerca de 1.100 m² de área
construída e 2.400 m² de
área coberta, com 12 salas
de aula, laboratório de informática, de ciências, au-

ditório, biblioteca e playground, e poderá atender
até 384 estudantes.
“A cidade está crescendo. E para garantirmos
um crescimento ordenado
é necessário ampliar a
infraestrutura, inclusive
na área de educação. Com
a nova escola criaremos
vagas, desafogando outras
unidades, e facilitaremos

o acesso aos alunos que
moram no Imigrantes e
bairros próximos, diminuindo a necessidade de
deslocamentos”, afirmou o
prefeito Fernando Capato.
Capato destacou ainda que a construção será
executada utilizando recursos do tesouro municipal. “Decidimos custear a obra com recursos

próprios com o objetivo
de agilizar todo processo.
A construção dessa escola
no Imigrantes é um compromisso que assumimos
com o bairro e com a cidade durante a campanha
e que temos a alegria e o
privilégio de começar a
tirar do papel desde já,
nos primeiros meses de
mandato”, finalizou.
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Hospital Municipal retoma realização de exames
de colonoscopia e endoscopia
De Mogi Guaçu

Araújo, o retorno será
possível neste momento
O Hospital Municipal por conta da diminuição
Dr. Tabajara Ramos reto- de casos da Covid-19,
mou nesta sexta-feira, dia mas cumprirá todas as
6 de agosto, a realização normas sanitárias vide dois exames com aten- gentes para garantir sedimento suspenso no gurança e prevenção aos
último ano em função da pacientes.
pandemia: colonoscopia
Inicialmente, 60 exe endoscopia.
ames por mês serão reDe acordo com o su- alizados com agendaperintendente da uni- mentos feitos pela equipe
dade, Gildo Martinho de do hospital, atendendo

agora moradores que estavam agendados no ano
passado e que tiveram a
assistência adiada pelo
avanço do novo coronavírus.
“Foi necessário,
naquele período, suspender temporariamente
uma série de serviços
para que pudéssemos nos
concentrar no combate
à Covid-19. O Hospital
Municipal se tornou uma

unidade de referência
no tratamento à doença.
Agora, com a queda no
número de internações,
podemos retomar a oferta desses exames em nossas dependências”, explicou Araújo.
De acordo com ele, o
número inicial de atendimentos poderá ser ampliado à medida em que a
situação da pandemia for
melhorando.

Prefeitura propõe ações voltadas à mobilidade e
trânsito
De Mogi Mirim
O Prefeito Paulo de
Oliveira e Silva participou na última terça-feira
(03) de uma reunião na
Associação Comercial e
Industrial de Mogi Mirim
(Acimm) com a presença
do presidente da instituição, José Luiz Ferreira, a
gerente comercial Vanda
Polettini, o presidente do
Sincomercio, José Antônio Scomparim, e a representante do SAAE, Juliana
Cristina Francisco Silva.
A vereadora Luzia Cris-

tina, o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo, a
Secretária de Relações Institucionais Maria Helena
Scudeler de Barros, o gerente de Trânsito, Rogério
Cunha, e a assessora da
Secretaria de Mobilidade
Urbana, Dayane Amaro,
também integraram o
encontro.
A reunião teve como
objetivo a apresentação
e definição de projetos
voltados à mobilidade
urbana, acessibilidade e
à inclusão da pessoa com
deficiência. O 1º projeto

apresentado foi referente
à Semana da Inclusão.
A ideia é promover uma
semana cultural, prevista
para ocorrer entre os dias
21 e 24 de setembro. Na
programação constarão
palestras, oficinas, rodas
de conversa, ensaios fotográficos, exposição de
fotos e outras ações que
visam difundir a inclusão
e a proteção de direitos da
pessoa com deficiência.
Outra proposta discutida foi a Semana do Trânsito. Ela deverá contemplar
ações de conscientização e

será promovida na região
central de Mogi Mirim, no
dia 20 de setembro.
Na oportunidade também foi apresentado o
projeto Selo de Acessibilidade, uma iniciativa da
Secretaria de Mobilidade
Urbana. A implementação
deste selo visa incentivar os estabelecimentos
comerciais na adequação
de suas edificações, de
forma a atender as pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida, seguindo
as diretrizes da ABNT
NBR 9050.

Prefeito anuncia nomes para Secretarias de Turismo e
de Relações Institucionais
De Mogi Guaçu
O prefeito Rodrigo Falsetti anunciou nesta quinta-feira, dia 5 de agosto,
durante reunião de trabalho em seu gabinete,
os nomes que estarão à
frente das recém-criadas
Secretarias Municipais
de Turismo e de Relações
Institucionais e Desenvolvimento Econômico.
Elas serão conduzidas,
respectivamente, por Luiz
Cláudio Soares de Souza,
o Luca, de 61 anos, e Alair
Alves Júnior, o Alair Bellini, de 43 anos.
O prefeito deu

boas-vindas aos novos
secretários e ressaltou
que os nomes, que preservam a natureza técnica
do quadro de profissionais do primeiro escalão,
irão reforçar o governo e contribuir para o
avanço de segmentos
importantes. “Criamos
estas pastas para dar mais
protagonismo e ampliar
a atividade da administração em setores que
serão fundamentais para
o desenvolvimento da cidade nos próximos anos”,
ressaltou. “Acredito que o
Alair e Luca têm muito a
contribuir conosco nesse

sentido”.
Aos novos secretários,
Rodrigo pediu empenho e
ritmo, a fim de que os trabalhos possam ser agilizados. “Eu cobro agilidade.
Nós estamos mudando a
Prefeitura. É um trabalho
lento, que não acontece
do dia para a noite, mas
queremos ela cada vez
mais eficiente”.
O empresário Luiz
Cláudio é presidente do
Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR),
formado em gastronomia e técnico em hotelaria. É proprietário dos
restaurantes Ryöshi e O

Pescador. “A gente vem
tentando desenvolver o
turismo há muito tempo
e, agora, vemos no Rodrigo essa pessoa para
levantar essa área. É o
turismo que vai ajudar a
alavancar a economia dos
municípios”, ressaltou
Luca.
Alair Belini é formado em jornalismo e em
análise e desenvolvimento de sistemas. Tem passagens por diversos veículos de comunicação, com
vasta experiência em TV
e rádio. Recentemente, atendimento ao cliente. e com a comunicação que
atuou na área de mar- “É justamente essa minha vai me ajudar nessa nova
keting como analista de experiência com o público função”, destacou.

Aulas presenciais nas EMEBs voltam no dia 16 de
agosto

De Mogi Mirim
A Secretaria de Edu-

a segunda-feira, dia 16 de
agosto. Esta é uma das fases
de um processo realizado com extremo cuidado,
priorizando o zelo com
todas as pessoas envolvidas, como docentes, corpo
diretivo e demais servidores
das unidades escolares,
profissionais da equipe
administrativa e, claro, os
alunos e seus familiares. A
Seduc se manteve sempre
atenta às orientações do
Plano SP e às resoluções
da Diretoria Regional de
Ensino.
O anúncio oficial da data
de
retorno
ocorreu em colecação da Prefeitura de Mogi
tiva
de
imprensa,
na manhã
Mirim agendou o retorno
desta
sexta-feira
(6).
Ponto
das aulas presenciais para
fundamental desta etapa
é o cumprimento dos protocolos de segurança sanitárias atuais no que tange
o combate à pandemia
de Covid-19. A secretária
de Educação, Ana Lúcia
Bueno Peruchi, já se reuniu com as diretoras das
22 Escolas Municipais de
Educação Básica (EMEBs)
e apresentou as diretrizes
finais para a retomada.
As EMEBs serão as primeiras instituições de ensi-

no da rede municipal aptas
a receber os seus 5.621
alunos matriculados. A
partir do dia 16 de agosto,
as turmas serão divididas,
com a presença de 50%
em uma semana e de 50%
na outra. Os projetos socioeducativos que ocorrem
no contra turno escolar
também serão retomados
no mesmo esquema. Importante frisar que a presença do aluno na escola é
facultativa e caberá a cada
pai ou responsável decidir
se deseja levá-lo ou não.
De acordo com a Secretaria de Educação, o apoio
dos pais é maciço para a
retomada presencial. Na
Emeb Edna Fávero Choqueta, por exemplo, 78,2%
dos pais são favoráveis. Na
Jorge Bertolaso Stella, a
aprovação chega a 79% e na
Dona Sinhazinha, o índice é
de 83,5%.

do), já que passa por ampla
reforma em sua estrutura.
Neste primeiro momento, os CEMPIs (Centros de
Educação Municipal de
Primeira Infância) seguirão
com atividades remotas.
Os CEMPIs atendem crianças de 4 meses a 3 anos
e 11 meses. Exatamente
pela complexidade da faixa
compreendida, que demanda maior dependência e
proximidade entre alunos
e docentes, como cuidados
no colo, higienização, entre
outros, a retomada para
estas unidades acontecerá
em outra fase.

Protocolos
O plano de retomada
foi confeccionado em consonância com a Secretaria
de Saúde através da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica.
O retorno às aulas presenciais acontece em uma
Próxima fase
fase em que grande parte
A única escola de Ensino do corpo de servidores da
Básico que não retornará Seduc já está vacinado. Em
às atividades presenciais levantamento recente, 963
neste momento é o Cemaae dos 1344 profissionais já
(Centro Municipal de Apoio tomaram as duas doses ou
e Atendimento Especializa- dose única da vacina contra

a Covid-19. E a previsão
é de que, em setembro, a
totalidade do quadro esteja
imunizado.
Além disso, houve a
aplicação de capacitação
socioemocional promovida
pelo Senac, priorizando o
cuidado com a saúde mental dos docentes, que serão
os profissionais mais próximos das crianças neste
processo.
As unidades escolares
estão preparadas para receber os alunos e as escolas
contarão com material de
prevenção, como álcool em
gel, máscaras, borrifadores,
face shield, termômetros
e avental impermeável,
entre outros. Cada escola
também contará com uma
sala de acolhimento para
o isolamento de crianças
com sintomas ou suspeita
de Covid-19.
A merenda e o transporte escolar também seguirão protocolos rígidos
para a sua execução. No
caso dos CEMPIs, que não
terão a retomada neste
momento, o fornecimento
de cestas básicas às famílias
das crianças, será mantido.
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Cultura de Artur Nogueira realiza oficina
de teatro
De Artur Nogueira
Pensando em valorizar
todas as formas de manifestações visuais, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria
de Cultura, está realizando uma oficina de teatro
no município. Essa é a
oportunidade ideal para
os apreciadores do teatro que se consideram
tímidos. De acordo com
a pasta, os professores
desenvolvem jogos teatrais que estimulam o
autodesenvolvimento
dos participantes, trabalhando questões como
a timidez ou a dificuldade

para falar em público.
Para participar, os interessados devem entrar
em contato via WhatsApp
(19) 99770-5956. Posteriormente, o Centro
Cultural Tom Jobim entrará em contato para
solicitar a documentação
necessária para dar continuidade à inscrição que
se estenderá até o dia 20
de agosto. Ao todo, serão
15 vagas ofertadas, sendo
cinco delas distribuídas em três turmas com
horários distintos entre
8h30 e 19h.
Em decorrência da
pandemia da Covid-19,
as aulas serão realiza-

das, temporariamente
via Zoom. No entanto,
André Câmara, professor
responsável pelas oficinas, assegura que as turmas já têm local garantido durante a retomada
gradual. “Quando retornarmos para o formato
presencial, as atividades
ocorrerão na Réplica da
Estação”, garantiu.
A Secretaria de Cultura ressalta que não
há limite de idade para
quem deseja fazer parte
do curso.

oficina é fomentar a atividade artística, cultural e
intelectual dos munícipes através da prática
teatral. “Ao decorrer do
ano, as turmas terão a
possibilidade de realizar
apresentações e intervenções em eventos públicos promovidos pelo
município. Inclusive, em
outros momentos, os participantes do teatro já tiveram a oportunidade de
encenarem peças como
“Casamento Caipira” e
“Sonhos de Uma Noite de
Verão”, de Shakespeare
Centro Cultural Tom a apresentação de uma
APRESENTAÇÕES
relembra.
André Câmara comenE para finalizar o ano Jobim pretende encer- peça gratuita e aberta ao
ta ainda que o objetivo da com chave de ouro, o rar as atividades com público.

Teatro Municipal de Jaguariúna ‘Dona
Zenaide’ reabre com segurança
De Jaguariúna
Depois de mais de
um ano fechado o teatro municipal de Jaguariúna Dona Zenaide
reabriu neste domingo,
dia 1, e matou a saudade do público que
estava ansioso para
assistir a uma apresentação. O espetáculo “O
ciclo sem fim – O musical” agradou a todos
que compareceram às
duas sessões do dia.
Devido à pandemia

da covid-19, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, tomou
o cuidado de respeitar
todas as normas sanitárias. Logo na entrada
havia álcool gel para
que as mãos fossem higienizadas e foi medida
a temperatura de cada
pessoa.
Na plateia foi respeitado o distancia mento social. Apenas
um terço dos lugares
foram ocupados.

Para a secretária
municipal de Turismo
e Cultura, Maria das
Graças Hansen Albaran
Santos, o evento teste
foi um sucesso! “A gente agradece ao público
que respeitou todas as
normas sanitárias e
usou máscaras durante
as apresentações. Nós
seguimos trabalhando
muito para que todos
tenham acesso à cultura sempre com muita
segurança”, exclamou
a secretária.

Prefeitura de Jaguariúna
contrata 290 profissionais para a
Educação Infantil
De Jaguariúna
A Secretaria de Educação de Jaguariúna
abriu processo seletivo
para a contratação de
290 profissionais de educação nas mais diversas
áreas. As vagas são para
a Educação Infantil e a
contratação será feita por
meio de parceria entre a
Prefeitura de Jaguariúna
e a AEMC (Associação
Educacional Maria do
Carmo).
Serão contratados profissionais para
as seguintes funções:

agente de desenvolvimento infantil, auxiliar
administrativo, auxiliar
de serviços gerais, cozinheira, coordenador
pedagógico, professor de
educação infantil, professor de educação especial,
monitor, supervisor escolar e nutricionista.
Os profissionais contratados irão atuar, por
meio da AEMC, nas
unidades da educação
infantil do município,
conforme o Termo de Colaboração nº 001/2021
celebrado entre a entidade e Secretaria de

Educação de Jaguariúna.
O processo seletivo
será realizado por meio
de análise de currículo
com comprovação de
experiência e demais
exigências que estarão
disponíveis no site da
associação (www.aemc.
org.br).
Os interessados devem
acessar o site www.aemc.
org.br e fazer o envio das
informações conforme
determinado no Comunicado para Processo
Seletivo nº 001/2021, no
período de 07/08/2021 a
11/08/2021.
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Amparo vacina todos os adultos acima de 18 anos
até a próxima terça
De Amparo

nando contra a Covid-19
as pessoas com 24 anos
A partir de amanhã, 10 ou menos, de acordo com
de agosto, a equipe de saú- a data do calendário de
de de Amparo estará vaci- vacinação.

A vacinação acontece
das 8h às 19h no Bolão, de
segunda a sexta-feira. No
sábado, a vacinação acontece das 8h às 17h.

Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar um
comprovante de residência
de Amparo e um documento com foto. Para a segunda

dose, deve apresentar também a carteirinha de vacinação contra a Covid-19.
No sábado, 14 de agosto,
é a data prevista da segunda

dose de mais de 1.000 amparenses.
A campanha vacinação
solidária continua em Amparo. Ajude quem precisa!

Município recebe 4.475 testes rápidos de Covid
De Mogi Mirim
A Central de Atendimento de Síndromes
Gripais de Mogi Mirim
ganhou um grande reforço no combate à Covid-19
nas últimas semanas. O
Governo do Estado enviou para o Município,
4.475 testes rápidos de
antígeno para diagnosticar o coronavírus em
toda população que necessita de atendimento.
Os testes rápidos de

antígeno ficam disponíveis à população, mediante prescrição médica. “Todo paciente passa
por triagem e consulta
médica. Caso o médico
entenda que há a necessidade de um diagnóstico
mais ágil da doença, ele
prescreve o teste rápido
de antígeno, que realizamos aqui mesmo na
Central de Atendimento
de Síndromes Gripais”,
relatou a coordenadora
da Central de Síndromes

Gripais, Márcia Silva.
O teste rápido de antígeno para diagnóstico
de Covid-19 já vem sendo
utilizado pelo Município
desde a semana passada.
O resultado fica pronto
em 15 minutos e tem
confiabilidade acima de
90%. Vale ressaltar que
a interpretação do resultado é uma conduta
médica, portanto, após
análise do resultado, o
médico pode também
solicitar um novo exame

PCR (Proteína C-reativa), por exemplo.
Com esse novo teste
disponível na Central
de Síndromes Gripais,
é possível acelerar não
só o diagnóstico, mas
também o tratamento específico para a doença, e
assim, salvar ainda mais
vidas.
O Governo do Estado
de São Paulo poderá enviar novos lotes de testes
rápidos de antígeno para
o Município.

Campanha de arrecadação de alimentos prossegue
nas UBSs e mercados
De Mogi Mirim
Duas ações para arrecadação de alimentos
neste período de pandemia, prosseguem em
Mogi Mirim. Através do
projeto “Alimentos em
Casa”, a ideia é receber
doações da população
para minimizar o impacto econômico negativo
causado pela pandemia

do novo coronavírus e
contribuir com as pessoas em situação de maior
vulnerabilidade.
Em uma das ações
são 14 pontos de arrecadação: Supermercado
São Vicente, Supermercados Lavapés (Tucura,
Vila Bianchi e Vila Dias),
Spasso Sabores, Good
Bom, Magui, Sol Horticenter, Supermercado

Scapim, Supermercado
Mogi, Imperial, Leonello,
Planalto e Stock.
Os carrinhos identificados com a marca da
campanha ficam na porta
de cada supermercado
parceiro, desde o início
do ano. A meta é conseguir arrecadar o máximo
possível de produtos para
montar cestas e distribuí-las para as famílias

referenciadas e encaminhadas pela Secretaria de
Assistência Social (CREAS/CRAS).
Em outra ação, os munícipes podem fazer doações no ato da vacinação
contra a Covid-19. Em
cada unidade de saúde
há caixas para arrecadação de doações, identificadas pela campanha
“Vacina e Solidariedade

salvam vidas”. Além de
alimentos, os munícipes
que quiserem colaborar
com a campanha também
podem doar produtos de
limpeza e higiene pessoal.
Banco de Alimentos
O Banco de Alimentos
de Mogi Mirim – órgão
ligado à Secretaria de
Agricultura – também
está recebendo doações
de empresas e pessoas

físicas, desde o início do
ano.
Para fazer sua doação, basta ir até o Banco
de Alimentos que fica
na Rua Sergipe, 141, no
bairro Saúde. Para esclarecimento de dúvidas ou
informações adicionais
sobre as campanhas de
arrecadação de alimentos, o telefone para contato é o 3804-1800.

Banco de Leite Humano celebra Agosto Dourado e
Semana Mundial do Aleitamento Materno
De Itapira
Agosto é o mês dedicado
à reflexão sobre a importância da amamentação e entre
os dias 1° e 7 é comemorada
a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Apesar
da impossibilidade de realizar eventos comemorativos
em razão da pandemia do
coronavírus, o Banco de
Leite do Hospital Municipal
de Itapira está celebrando
o Agosto Dourado. “Essa é
mais uma data em que reforçamos a importância do
aleitamento materno. Para
dar um destaque, fizemos

uma decoração especial na
entrada do Hospital Municipal, estamos distribuindo
bombons para as mulheres
que acabaram de dar à
luz e também entregamos
uma fita dourada para que
os funcionários usem na
roupa como comemoração
simbólica”, comentou Juliana Bellinelo, enfermeira
responsável pelo Banco de
Leite.
No dia 9 de março o
Banco de Leite Humano do
Hospital Municipal completou 20 anos. Inaugurado
em 2001, é referência na região e sua atuação fortalece

o título de Hospital Amigo
da Criança, conquistado
pelo Hospital Municipal
em 1999. Uma das áreas
de atuação do banco é fornecer suporte às puérperas
do Hospital Municipal, da
Santa Casa ou de outros
hospitais que procuram
ajuda para amamentar.
Mesmo na pandemia esse
trabalho não foi interrompido e de janeiro a julho
desse ano foram 679 atendimentos realizados, 194
doadoras e 245 receptoras.
Ao todo, foram coletados
227,3 litros de leite materno
que depois de tratados ren-

deram 175,2 litros doados
ao Hospital Municipal de
Itapira, Santa Casa de Itapira, Hospital São Francisco
de Mogi Guaçu, Santa Casa
de Mogi Guaçu e Santa
Casa de Mogi Mirim.
A equipe atual do Banco
de Leite Humano é composta pela enfermeira coordenadora Juliana Bellinelo
e pelas técnicas de enfermagem Rosana Raphael e
Cláudia Valéria Nuciarone
de Moraes. As interessadas
no atendimento ou em se
tornarem doadoras podem
entrar em contato pelo telefone 3913.9393.

Serviço de Acolhimento já apresenta resultados
positivos
De Mogi Mirim
Há mais 20 dias em
atividade junto à população em situação de rua,
o SOS Cristão – antigo
albergue – tem atingido
ótimos resultados. Mesmo com pouco tempo de
atuação no Município, o
serviço já disponibiliza
15 vagas. Deste total, 13
vagas estão preenchidas
no momento com pessoas que querem deixar de
viver nas ruas e, por isso,
ficam na Casa de Acolhimento onde recebem
todo o suporte necessário para a reinserção na
sociedade.
“A Casa de Acolhimento é transitória e buscamos conscientizar a
todos que eles estão aqui
de passagem, em busca
de uma vida mais digna. Aqui eles têm onde
dormir, comer e tomar

banho, mas não é só isso.
Nós damos o suporte
para questões de saúde,
acompanhamento junto
ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), providenciamos documentos,
dentre outros”, explicou a
assistente social Fernanda Ruth Marcineiro.
Nas últimas semanas,
quando as temperaturas
caíram, o número de pernoites aumentou entre a
população em situação de
rua. De sexta para sábado
passado, por exemplo,
cinco pessoas procuraram o SOS Cristão para
não passar a noite na rua.
Além disso, o trabalho de
busca ativa foi intensificado. “Estamos conversando com eles, oferecendo
ajuda e acolhida. Nem
sempre o trabalho de convencimento é rápido e,
alguns, ainda se negam a
sair das ruas. Mas, vamos

continuar insistindo com
o suporte da Secretaria
de Assistência Social e da
Guarda Civil Municipal”
comentou Fernanda.
Durante a permanência da Casa de Acolhimento, as pessoas em
situação de rua recebem
atendimento individual,
participam de assembleias uma vez por semana, assim como de rodas
de conversa. A equipe de
assistentes sociais ainda
faz um trabalho paralelo,
para tentar resgatar o
vínculo familiar.
“Estou muito feliz aqui.
Eles estão me ajudando a
tirar meus documentos
para que eu possa receber auxílio e sair da rua”,
declarou Pedro Roberto.
“Fui muito bem acolhido aqui. A comida é boa,
os profissionais são ótimos e, se não fossem eles,
eu estaria passando fome

e frio. O serviço é muito
bom pra gente mesmo”,
comentou Gilson Alves
Batista.
Pets
Enquanto isso, até
mesmo os Pets das pessoas em situação de rua
são bem-vindos. O Duque
se tornou o mascote da
Casa de Acolhimento. O

cão acompanha seu dono
na SOS Cristão e já recebeu doação de ração e, em
breve, será castrado.
Doações
Quem quiser ajudar
o SOS Cristão, todo tipo
de doação é bem-vinda.
Alimentos, produtos de
limpeza, roupas, dentre
outros podem ser doados

diretamente na Av. Padre
João Vieira Ramalho,
450, no Mirante.
Quem preferir, pode
ligar e informar sobre a
doação que a equipe do
próprio SOS Cristão providencia a retirada dos
itens. Os telefones para
contato são o (19) 998476035 e o (19) 99722-9503.
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Editais

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para futura
contratação de serviços de arbitragem para os eventos e campeonatos municipal, regional e estadual,
conforme termo de referencia deste edital. Data da Sessão Pública dia 24/08/2021, às 09h00, junto
ao Departamento de Licitações. Os Envelopes deverão ser protocolados até as 08h45min do dia
24/08/2021, junto ao Departamento de Compras. O edital completo será disponibilizado através do
site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Demais informações: Departamento de
Licitações, sito a Rua XV de novembro, nº 1.400- Jd. Planalto- Artur Nogueira/SP – Fone (19) 38279700 – Ramal 9705. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021.
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diante apresentação de
documento oficial com
foto, Cartão Cidadão e
protocolo gerado no momento do agendamento.
Ele diz ainda que, para
evitar aglomerações, a
orientação é de que todos respeitem o horário,
cheguem com, no máximo, 10 minutos de antecedência e só levem
acompanhante se for
realmente necessário.

CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES
Secretário de Esportes e Lazer
Autoridade Competente – Decreto nº 09/2021
Qualquer divergência entre o aviso e o edital prevalece o edital.

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
CONTRATO Nº 100/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4301-2/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): WOORD &
MAURO LTDA - ME. Objeto: Fornecimento de medicamentos para cumprimento dos mandados judiciais. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 2.675,40 (dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Dotação orçamentária: 464-06.05.10.301.0040.2.083.33909.1.01.3100000.
Data de assinatura: 27/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 104/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3286-6/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAÍ E REGIÃO. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/hortifruti (frutas, legumes e hortaliças) da Agricultura Familiar para alimentação escolar. Vigência: 12 (doze)
meses. Valor total: R$ 319.992,19 (trezentos e dezenove mil e novecentos e noventa e dois reais e
dezenove centavos). Dotação orçamentária: 254-05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.2830000; 25505.02.12.306.0035.2.056.339030.05.2840000; 256-05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.2850000;
248-05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.2330000; 250-05.02.12.306.0035.2.056.339030.05.243000.
Data de assinatura: 29/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 105/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4436-6/2021 tendo
como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ANDREIA GIROLDI 29530848862. Objeto: Prestação de serviços de aplicação de transfer com o símbolo/logotipo
da Prefeitura em máscaras que serão distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino. Vigência: 60
(sessenta) dias. Valor total: R$ 11.096,00 (onze mil e noventa e seis reais). Dotação orçamentária: 25405.02.12.306.0035.2.056.339030.05.2830000; 636-10.01.12.361.0036.2.067.339039.05.2820000.
Data de assinatura: 30/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 106/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - PROCESSO ADM Nº 27239/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP. Objeto: Contratação de empresa para serviços de recargas em
extintores de incêndio. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 17.404,61 (dezessete mil e quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos). Data de assinatura: 25/06/2021. Artur Nogueira, 09
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 002/2019 – 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2018
- PROCESSO ADM Nº 6180-4/2018 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): EXECUTIVA EXPRESS TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogação
contratual por 06 (seis) meses com efeitos retroativos à data de 03/07/2021 e término em 02/2022,
referente prestação de serviços de transporte de pacientes que realizarão consultas, exames. Valor
total: R$ 183.769,27 (cento e oitenta e três mil e setecentos e sessenta e nove reais e vinte e sete
centavos). Dotação orçamentári: 299-06.01.10.301.0040.2.061.339039.01.3100000. Data de assinatura: 22/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 003/2018 – 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017
- PROCESSO ADM Nº 4344-0/2017 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação contratual por 06 (seis)
meses com início em 25 de julho de 2021 e término previsto para 24/01/2022, referente à prestação
de serviços de locação de aparelhos para ventilação mecânica tipo BiPAP, CPAP e Concentrador de
Oxigênio para uso de pacientes em domicílio. Data de assinatura: 23/07/2021. Artur Nogueira, 09 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 161/2017 – 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 5121-1/2017
tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): OLANDINI INTERMEDIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze)
meses com início em 01/08/2021 e término previsto para 31/07/2022 do contrato de locação não-residencial, situado à Rua Laura Miranda, nº 450, Centro, para finalidade exclusiva de funcionamento do
Posto de Saúde da Família (PSF) Rural. Valor total: R$ 31.101,12 (trinta e um mil, cento e um reais
e doze centavos). Dotação orçamentári: 341-06.01.10.301.0040.2.089.339039.05.3010006. Data de
assinatura: 13/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 002/2021 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
- PROCESSO ADM Nº 5993-7/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): JPM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME. Objeto: Prorrogação
contratual por 04 (quatro) meses com início na data de 03/08/2021 e término previsto para 02/12/2021,
o prazo de execução, referente às obras de construção da Farmácia Municipal. Data de assinatura:
28/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 44/2021 – TERMO DE PRORROGAÇÃO – PROCESSO ADM Nº 2301-4/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): BRALAV
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual pelo prazo de 90 (noventa)
dias, com efeitos retroativos à data de 08/07/2021 e término previsto para 05/10/2021, referente
contratação de empre especializada para prestação de serviços, por meio de equipe de trabalho,
para limpeza hospitalar no Centro de Tratamento ao COVID-19. Valor total: R$ 53.566,98 (cinquenta
e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos). Dotação orçamentária: 95806.01.10.301.0040.2.096.339039.05.3120014. Data de assinatura: 27/07/2021. Artur Nogueira, 09 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 134/2017 – 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO – PROCESSO ADM Nº 4574-2/2017
tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): EDGARD
DEL ALAMO. Objeto: Prorrogação contratual pelo prazo de 60 (sessenta) dias com efeitos retroativos
à data de 23/07/2021 e término previsto para 21/09/2021, referente locação não residencial do imóvel
situado à Rua XV de novembro, s/n, Chácara Benvenuto, para funcionamento do CAPS (Centro de
Atenção Psicossocial). Valor total: R$ 7.071,42 (sete mil e setenta e um reais e quarenta e dois centavos). Dotação orçamentária: 433-06.04.10.302.0040.2.089.339036.05.3020001. Data de assinatura:
26/07/2021. Artur Nogueira, 09 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 236,70”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados A REVOGAÇÃO da licitação acima. OBJETO: aquisição de celulares, notebook e cafeteiras,
para dpto. da promoção social deste municipio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Artur Nogueira, 30 de julho de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

AVISO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados A REVOGAÇÃO da licitação acima. OBJETO: Aquisição de aparelho de ultrassonografia,
conforme anexo I do edital. Artur Nogueira, 29 de julho de 2021.
LUCAS SIA RISSATO
Prefeito Municipal

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 104827434.2017.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Artur Nogueira,
Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ELIOT RODRIGUES MACEDO, Brasileiro, Solteiro, RG 44.037.319-0,
CPF 368.887.658-06, com endereço à AVENIDA SANTOS DUMMONT, 2048,
ITAMARATY, CEP 13160-000, Artur Nogueira - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO,
alegando em síntese: "A Requerente na condição de Instituição de Ensino lhe prestou
Serviços Educacionais, RA 11138047 – Ciências Econômicas, conforme Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira,
K-06e10/08
aos 27 de julho de 2021.

Holambra recebeu
novos lotes da vacina
contra a Covid-19 e irá
abrir nesta terça-feira,
dia 10 de agosto, o agendamento online para
vacinação de moradores
com idade igual ou superior a 18 anos. O sistema
deve ser acessado a partir das 8h por meio do
Portal do Governo, em
www.holambra.sp.gov.
br. A imunização será

realizada nos dias 11 e
12 de agosto, no Salão da
Terceira Idade.
Para agilizar o atendimento, o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias,
recomenda que após o
agendamento o morador
realize o pré-cadastro no
portal VacinaJá (www.
vacinaja.sp.gov.br), do
Governo do Estado. A
dose será aplicada me-

2ª dose
Moradores que possuem a segunda dose
programada para os dias
11 e 12 de agosto devem
se dirigir ao Salão da Terceira Idade das 8h às 12h
e entre 13h e 15h. Neste
caso, não é necessário
realizar agendamento.
Basta ir ao local com o
comprovante de vacinação, documento oficial com foto e Cartão
Cidadão.

Prefeitura inicia
construção do 1º canil
da Guarda Municipal
em Artur Nogueira
O primeiro canil da
Guarda Municipal já
começou a ser construído. De maneira inédita,
a Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da
Secretaria de Segurança,
iniciou a obra que deve
ser concluída nas próximas semanas. Anteriormente, os agentes participaram de cursos de
formação para Operador
de Cães de Polícia, assim
como os animais permanecem em treinamento há cerca de 4 meses.
O projeto, segundo
o secretário dr Roberto
Daher, foi formulado de
acordo com as especificações estabelecidas para
canis. “Estamos fazendo
história. É o primeiro
canil que a Guarda terá.
São cerca de 75 metros quadrados de área
com 5 baias para os cães.
Sabemos da importância
desse local na cidade.
Mais um investimento na
segurança nogueirense”,
destaca e comemora Daher.
De acordo com a Secretaria de Segurança, os
animais irão auxiliar os
agentes no policiamento
ostensivo e preventivo,
identificando, através do

faro, narcóticos e explosivos. Assim, a implementação do canil beneficiará não só a Guarda
Municipal, mas também
outras instituições, como
Polícia Militar e Polícia
Civil.
“Encontraremos entorpecentes enterrados
em lugares de difícil
acesso. A importância
do Canil simboliza a importância da Polícia Municipal para a sociedade.
O cão auxilia no combate
à criminalidade, com a
força física e o faro apurado. É a ferramenta que
a instituição dispõe ao
seu policial para proteger
a sociedade. Aproveito

para agradecer todos
os agentes pelo profissionalismo e dedicação”,
comenta o comandante
Marcelo Fantini.
De todo efetivo, o
GCM Carneiro será o responsável por cuidar do
canil. Os animais serão
utilizados para patrulhamento, salvamentos e
atividades de operações
especiais, podendo ser
usados em desfiles e formaturas cívicas. O novo
canil contará com toda a
infraestrutura necessária
para abrigar e alimentar
os animais que fazem
parte do esquema de segurança implantado no
município.

Sorteio da campanha
App Premiado é dia 11
De Holambra
Já é nesta semana o
sorteio da campanha
App Premiado Dia dos
Pais, da Associação
Comercial e Empresarial de Holambra. Os
consumidores têm até
a próxima terça-feira,
dia 10, para cadastrar as
raspadinhas recebidas
no comércio.
Nesta edição, quase 30
empresas da cidade distribuíram raspadinhas
para que os consumidores concorram a R$ 2
mil em vales-compras:
serão R$ 1000,00 em

compras no primeiro
prêmios e R$ 500,00
nos segundo e terceiro
prêmios.
A apuração acontece
no auditório da Associação Comercial em 11
de agosto, às 14 horas.
Cada raspadinha cadastrada pelos consumidores no Aplicativo ACE
Holambra gerou automaticamente um cupom
na urna da Associação
Comercial.
O resultado do sorteio será divulgado nas
mídias sociais da ACE e
os contemplados serão
comunicados pela As-

sociação Comercial por
telefone.
Vai e volta
Os ganhadores
poderão usar seus prêmios comprando produtos e serviços em quaisquer das empresas integrantes da promoção.
Assim, os prêmios recebidos na campanha retornam para o comércio
em forma de vendas. O
regulamento da campanha está disponível
em www.aceholambra.
com.br e também no
Aplicativo ACE Holambra – ícone Campanhas.

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

Primeira vez

Bate - Rebate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escanteio

Palácio do Faraó
No ataque

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

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

Mercado

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

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

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

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

O erro faz parte do jogo.
Avanço nenhum consegue
impedir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semestre
Futebol

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Edição

Detalhe

Exterminadores do Além

Humor

(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

Regressiva
Semestre
Edição

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

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

(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

10 de Agosto 2021

Após espera angustiante,
Globo estreia Nos Tempos
do Imperador

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

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

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

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

- Caderno A |

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

A trama

Entrevista

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

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

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

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

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

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

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

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

Números

Duas vezes

Surpreendeu

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

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

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

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

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

fica sempre meio difícil de
entender.

Bate - Rebate

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

(Crédito Globo/Raquel Cunha)

Streaming

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

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

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

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

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

... Metade do que diz

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

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

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

C´est fini

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

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

(crédito Instagram)

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

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

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

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

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

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

Primeira vez
Escanteio

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

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

Vez do streaming - 1
Gessica Kayane, a Gkay, comemora um novo momento da
carreira.
Atualmente no elenco de “Os

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

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

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

Vez do streaming – 2

