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Em visita de Vanderlei Macris, Fernando Capato pede
recurso para pavimentação da HBR-253
O deputado federal Vanderlei Macris esteve nesta quintafeira, dia 29, em Holambra
para se reunir com o prefeito
Fernando Capato, o vice Miguel
Esperança, o presidente da Câmara, Mauro Sérgio de Oliveira,
o Serjão, e os vereadores Hermindo Felix, Janderson Adriano Ribeiro (Chiba), Oriovaldo
Venturini e Mario Luiz Sitta,
o Sitta da Fanfarra. Durante
o encontro, Capato solicitou
ao parlamentar recursos para
a área da Educação e também
para a pavimentação asfáltica
de 2,5km da HBR-253, na região do Borda da Mata. “A vicinal, que liga o bairro à SP-107,
futuramente fará parte de um
corredor que será fundamental para desafogar o tráfego. A
pavimentação da via facilitará
ainda o escoamento da produção. Trata-se um investimento
importante que irá contribuir
com a mobilidade urbana em
nosso município”, explicou o
prefeito.
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3,5 milhões de alunos da rede estadual
de São Paulo tiveram retorno às aulas do
2º semestre nesta segunda-feira (2)
A partir de segunda-feira
(2), 3,5 milhões de alunos da
rede estadual de ensino de São
Paulo voltam às aulas para o
2º semestre. A nova fase é
marcada pela ampliação da
capacidade de atendimento
das escolas, tendo como base
as recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Assim, as escolas localizadas em municípios onde
há autorização para o funcionamento presencial, passarão
a atender os estudantes de

Carlos Alberto
vistoria novos
equipamentos
de diagnóstico
por imagem
que atenderão
a população de
Amparo

forma presencial, de acordo
com sua capacidade física, e
não mais apenas seguindo
a porcentagem de ocupação
indicada no Plano SP, respeitando o distanciamento
mínimo de 1 metro entre as
pessoas. O ano letivo se encerra em 23 de dezembro para
toda a rede. “Vamos voltar
com cuidado, atenção, respeitando a ciência e avançando
na vacinação. Nossas escolas
estão preparadas para receber
as equipes e os estudantes

A vacina
salva! Mogi
reduz em
46% o
número de
óbitos por
Covid

em um ambiente seguro e seguindo todos os protocolos”,
afirmou o secretário estadual
da Educação Rossieli Sorares.
Caso a escola não tenha
capacidade física de atender
100% dos alunos diariamente, dentro do distanciamento
proposto, a unidade terá autonomia para definir a melhor
forma de revezamento dos
estudantes, de forma que
o máximo de alunos sejam
atendidos dentro das regras
de saúde.
Página 3.

Pedreira inicia
a imunização
de pessoas a
partir dos 25
anos contra
a COVID-19
nesta quintafeira, 29 de
julho

O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins vistoriou
na tarde de sexta-feira, 30/7,
os novos equipamentos de
diagnóstico por imagem da
Santa Casa Anna Cintra.
A partir do último sábado,
dia 31, o Grupo Samir será o
responsável pelos exames em
tomografia, raio-x, ultrassom
e densitometria óssea, e atenderá os casos da Santa Casa
e as demandas das Unidades
Básicas de Saúde de Amparo.

Desde março de 2021,
quando a segunda onda da
Covid-19 chegou com força,
vitimando inúmeras pessoas e
lotando os leitos hospitalares,
as autoridades de saúde passaram a travar uma constante e
incansável luta com a doença.
Em Mogi Mirim, foram diversas as estratégias para tentar controlar a contaminação e
trazer segurança à população.
Dentre essas estratégias, a vacinação eficaz, com organização
e no menor tempo possível, foi
a decisão mais acertada.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde
de Pedreira recebeu na quintafeira, 29 de julho, 564 doses da
vacina Pfizer, mais 770 doses
da Coronavac, totalizando
1.334 doses de vacinas contra
a COVID-19, para iniciar a
imunização de pessoas a partir
dos 25 anos. Ana Lúcia Nieri
Goulart, secretária municipal
de Saúde
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Pesquisa
aponta
aprovação
de 88,9% do
abastecimento
de água em
Itapira

Turismo inicia
hoje inscrições
para 1º Festival
Gastronômico
Sabores do
Guaçu

Uma pesquisa feita recentemente pela Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) mostrou que a
avaliação do abastecimento de
água feito pelo SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto)
de Itapira está em 88,9% de
‘ótimo’ e ‘bom’.

A Secretaria Municipal de
Turismo realiza a partir de
hoje, entre os dias 31 de julho
e 10 de agosto, as inscrições
de restaurantes, lanchonetes,
bares, docerias e similares
interessados em participar
do 1º Festival Gastronômico
Sabores do Guaçu.
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Rodrigo Falsetti realiza ato
simbólico de entrega da
revitalização da Ponte de Ferro

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve nesta sexta-feira
à noite, dia 30 de julho, na
Ponte de Ferro da Avenida
dos Trabalhadores para
um registro simbólico de
entrega da revitalização da
pintura do monumento. Denominada Oscar Chiarelli,

a ponte férrea sobre o rio
Mogi Guaçu é um dos mais
concorridos e tradicionais
cartões-postais da cidade.
Todo o serviço realizado no
local foi feito ao longo das
últimas semanas com apoio
da iniciativa privada, sem
custos ao município.
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Jovens com veia empreendedora, desobedeçam a seus pais
*

Por Hugo Alvarenga
Hoje, acordei disposto a
criar uma polêmica. Quero falar de um sonho que
muito pai e mãe têm. Eles
querem ver o filho com
o diploma de advogado,
médico, engenheiro. Mas
o jovem, coitado, quer ser
empreendedor. E isso dá
futuro, rapaz? Não tem
carteira assinada, não tem
salário, não sabe nem se
vai dar certo. Por mais que
o Brasil já seja reconhecido
internacionalmente por sua
veia empreendedora, ainda
há muito discurso conservador na contramão dessa
tendência. Outro dia ouvi
uma mãe desesperada porque o filho queria ganhar a
vida vendendo artesanato.
Você já viu alguém vendendo artesanato ficar rico? Eu
já, minha senhora. Há pouco, uma empresa americana
comprou um marketplace
brasileiro de produtos artesanais por cerca de R$ 1
bilhão.
Se nas palavras de Adam
Smith o capitalismo tem a
sua mão invisível, que regula o livre mercado, costumo
dizer que, em inovação,
temos a teoria do pé cansado. Existe uma força oculta
na sociedade que empurra
milhões de pessoas todos os
dias a andarem da mesma
forma, na mesmíssima direção, ainda que seus calos
apertem. E parece que elas
não se incomodam. Mas os
empreendedores precisam
se incomodar, por mais que
de início ninguém lhes dê
um sapato confortável.
O e-commerce ensina

a um empreendedor que,
assim como os canais, as
oportunidades e direções
precisam ser múltiplas na
vida – contanto que se
integrem a um objetivo
maior. Não podemos deixar que nosso pé cansado
interrompa a caminhada,
ou nos impeça de conhecer
diferentes trajetos.
Tenho amigos que usam
as redes sociais para reclamar. Reclamam da política,
da saúde, da economia, das
escolas públicas... Poderiam fazer diferente. Usar
as redes para se inspirarem
com novas ideias e tomarem atitudes. Se os sócios
de uma startup no interior
de São Paulo tivessem se
contentado em apenas reclamar em suas redes, não
teriam gerado um impacto
tão profundo na educação
brasileira de nível superior.
No início dos anos 2010,
eles perceberam que, na
média, metade das vagas
ficava ociosa em determinados cursos de universidades
particulares. Em contato
com essas instituições, negociaram descontos, passando a oferecer as vagas
com até 75% de bolsa em
sua plataforma. Hoje, mais
de 850 mil pessoas já se
matricularam por meio do
marketplace, sendo cerca
de 60% mulheres das classes B, C e D, que estão no
mercado de trabalho e pagam a própria mensalidade.
O e-commerce nos ensina a observar os números.
Ninguém que trabalha com
vendas online tira o olho

deles por mais do que cinco
minutos. Em meio a taxas
recordes de desemprego,
o Brasil vive um momento
muito especial de abertura
à inovação. Nesse mercado,
a impressão é que falamos
de outro país. Sobram oportunidades.
De acordo com a Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação
(Brasscom), o Brasil forma
a cada ano cerca de 45 mil
pessoas na área, enquanto as empresas abrem 70
mil vagas no período. O
investimento de grandes
corporações em startups é
crescente. Até maio, as startups brasileiras levantaram
US$ 3,2 bilhões em investimento, 90% do total contabilizado em 2020, conforme
relatório do Distrito.
O mercado está disposto
a pagar por inovação e inovar combina com o setor de
e-commerce, que significa
mudança constante. Um
site de vendas está sempre
em busca de novos serviços,
sobe produtos na home durante algumas horas para
o site ganhar competitividade. Troca de home como
quem troca de roupa.
Nesse cenário, os sonhos dos pais precisam
mudar, porque os dos filhos
já mudaram. Das empresas cadastradas na base
da Associação Brasileira
de Startups (ABStartups),
mais de 70% são lideradas
por empreendedores entre
25 e 40 anos de idade.
O novo empreendedor
tem habilidade de se plane-

O lábaro do Terceiro Milênio
da Esperança
*

Por Paiva Netto
Compartilho com
todos vocês, prezados
leitores, trecho da próxima edição de meu
livro Jesus, o Libertador
Divino:
O Ideal da Boa Vontade sempre sobreviverá, porque tem o seu
corpo místico iluminado por uma inegável natureza realista que desce
de Deus, tal qual a Nova
Jerusalém, visto que
incorpora em si mesmo
Novo Céu e Nova Terra
(Apocalipse de Jesus,
21:1 a 4).
O NOVO CÉU E A
NOVA TERRA
1 E vi Novo Céu e
Nova Terra, porque o

primeiro céu e a primeira terra passaram, e o
mar já não existe.
2 Eu, João, vi também a Cidade Santa, a
Nova Jerusalém, que
da parte de Deus descia
do céu, vestida como
noiva adornada para o
seu esposo.
3 Então, ouvi grande
voz vinda do trono, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os
homens. Deus habitará
com eles. Eles serão Seu
povo, e o próprio Deus,
no meio deles, será o seu
Deus.
4 E lhes enxugará
dos olhos toda lágrima,
não haverá mais morte,
não haverá mais luto,

não haverá mais pranto,
nem gritos, nem dor,
porque as primeiras
coisas passaram.
Jesus, o Supremo
Governante da Nova
Jerusalém, é a certeza imortal de dias melhores, mais solidários.
Em Suas mãos potentes tremula o lábaro
do Terceiro Milênio da
Esperança.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

Reforma efetiva
*

Por Paiva Netto
Desumanidade gera
desumanidade. Aí está,
em resumo, a explicação do estado atual do
planeta. Porém, com a
riqueza de nosso Espírito, podemos edificar um
amanhã mais apreciável.
Entretanto, nenhuma
reforma será duradoura
se não houver o sentido
de Caridade, o respeito ao ser humano e o
bom comando das gentes atuando na Alma.
Para que isso realmente
ocorra, é necessário que
estejamos integrados em
Deus, que é Amor (Primeira Epístola de João,
4:16), portanto, Carida-

de. E foi justamente o
Discípulo Amado que
nos advertiu em sua Primeira Epístola, 3:17 e 18:
— Se alguém tiver
recursos materiais e,
vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode
permanecer nele o Amor
de Deus? Filhinhos, não
amemos de palavra nem
de boca, mas em ação e
em verdade.
Sem essa providência e perseverança nela,
como preconiza Jesus,
possivelmente nem
saberíamos por onde
começar a consertar o
que, ao longo dos milê-

nios, temos danificado.
A integração verdadeira
em Deus e em Sua Lei,
expressa pelo Divino
Mestre no Seu Novo
Mandamento — “Amaivos como Eu vos amei.
Somente assim podereis ser reconhecidos
como meus discípulos”
(Evangelho, segundo
João, 13:34 e 35) —, é a
reforma efetiva que falta
ter início.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

jar na escassez e no excesso.
Caso não tenha recursos
para investir em projetos,
cria uma interface de financiamento coletivo. Se as informações de determinado
setor estão desorganizadas,
desenvolve uma plataforma
que mapeia dados e os exibe com clareza, ajudando
outros cidadãos a interagir,
buscar apoio, realizar novas
descobertas. O e-commerce, por exemplo, nos inspira
a ser facilitadores de decisões de terceiros. E isso é
puro empreendedorismo.
Em seu livro “Um novo
jeito de trabalhar”, Laszlo
Bock, ex-vice-presidente
sênior de Operações de
Equipe do Google, atribui
o ambiente lúdico e colaborativo da empresa a algumas questões, como o fato
de seus fundadores terem
estudado em uma escola
Montessori nos EUA. Entre
os méritos desse modelo de
ensino estão a autonomia
que dá aos alunos, o estímulo ao questionamento
e à capacidade criativa.
Algumas pessoas entenderam errado e acharam que,
para suas empresas terem
sucesso, bastaria colocar
um pula-pula na sala de
reunião. Não é uma questão de brinquedos, mas de
cultura.
O método montessoriano
se contrapõe ao modelo tradicional de absorção passiva de conteúdo, que ignora
nuances, diferentes jeitos
de ser das pessoas, e encoraja a estudar para passar
na prova, sem que isso seja

sinônimo de aprendizado
técnico e emocional.
Certa vez, ouvi de um
palestrante estrangeiro,
com mais de 50 anos de
experiência em empreendedorismo e investimento
em startups, que no início
de sua carreira ele valorizava as ideias brilhantes.
Com o tempo, percebeu
que ideias brilhantes eram
insuficientes. Para investir
em uma startup, ele procurava empreendedores com
capacidade de executá-las.
Na São Paulo que se recupera da pandemia, já
começo a ver as ruas mais
cheias de carros, congestionamentos. Ainda não
é como acontecia antes,
mas parece que alguns não
veem a hora de retomar
certos hábitos que fizeram
as nossas grandes cidades
como elas são: barulhentas,
poluídas, sem planejamento para o bem-estar de seus
habitantes, muito concreto
e pouco humanas. Como
gestor de e-commerce, eu
me pergunto todos os dias:
o que dá para fazer diferente? Tem momentos que não
dá para fazer as coisas como
sempre foram feitas. Fica a
dica: jovens com veia empreendedora, desobedeçam
a seus pais!
*Hugo Alvarenga é sócio-fundador da b8one,
laboratório de soluções
digitais especializado em
e-commerce, que cresceu
800% em faturamento em
2020 e atua para grandes
marcas em 11 países.

O extermínio da espécie
*

Por José Renato Nalini
Tenho refletido bastante sobre a perversa
atuação dos exterminadores do futuro, que
persistem na sua empreitada de destruir a
natureza e, com isso,
abreviar a aventura humana neste planeta.
Todavia, não é o único perigo que ameaça
os humanos, segundo
alguns pensadores. A
possibilidade de uma
extinção da vida racional pelo suprassumo da
criação inteligente, não
está fora do horizonte
da futurologia.
O filósofo e professor da universidade de
Oxford, Nick Bostrom,
em seu livro “Super inteligência: caminhos,
perigos, estratégias”,
sustenta ser questão de
tempo chegar ao estágio
em que os computadores superem nosso intelecto e nos considerem
descartáveis.
É mais do que provável que a inteligência
artificial ultrapasse a
capacidade intelectual
de gênios como Isaac
Newton, Charles Darwin e Sigmund Freud.

A forma de se atingir a
superinteligência não se
restringe ao aprimoramento técnico de equipamentos já existentes.
Nem se circunscreve ao
aumento da capacidade
dessas máquinas. O perigo está na combinação
cérebro e máquina. É
possível simular a evolução das espécies e,
portanto, ao criar um
algoritmo genético, daríamos concretização à
ideia de gerar bebês superinteligentes. Seriam
eles mais inteligentes
do que a máquina? Ou
teriam qualificação para
criar equipamentos de
inteligência ainda superior?
Uma outra fórmula
de se atingir a superinteligência é aceitar
ligações entre entes com
intelecto privilegiado.
Algo parecido com a internet. Só que toda máquina demanda programação e as mais inteligentes serão capazes de
fazer interpretações que
os seus programadores
não imaginaram. Isso é
o que se chamaria “criação perversa” e que, sem
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o limite da ética poderia
conduzir à extinção da
raça humana.
Um outro tema é o
que ele chama de “infraestrutura em profusão”, situação em que
a máquina interpreta
limites humanos como
empecilho, para o exato
cumprimento de seu
objetivo. Se o humano
é um obstáculo, deve
ser removido. E não vale
objetar com a previsibilidade humana para
controlar a máquina.
Nesse estágio, ela seria
apta a perceber, pois
mais inteligente do que
os humanos e também
teria a habilidade de dissimular. Lembra ficção
científica? Os adeptos
dessa verdadeira arte
sabem que os ficcionistas ficaram para trás
diante da realidade com
a qual hoje já podemos
contar.
*José Renato Nalini
é Reitor da Uniregistral, docente da Pósgraduação da Uninove e
Presidente da Academia
Paulista de Letras - gestão 2021 – 2022.
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Retorno às aulas do 2º semestre para 3,5 milhões
de alunos da rede estadual de São Paulo acontece
a partir de segunda-feira (2)
Da Redação
A partir de segunda-feira (2), 3,5 milhões
de alunos da rede estadual de ensino de São
Paulo voltam às aulas
para o 2º semestre. A
nova fase é marcada pela
ampliação da capacidade
de atendimento das escolas, tendo como base
as recomendações da
Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Assim, as escolas localizadas em municípios
onde há autorização para
o funcionamento presencial, passarão a atender
os estudantes de forma
presencial, de acordo
com sua capacidade física, e não mais apenas
seguindo a porcentagem
de ocupação indicada no
Plano SP, respeitando o
distanciamento mínimo

de 1 metro entre as pessoas. O ano letivo se encerra em 23 de dezembro
para toda a rede. “Vamos voltar com cuidado,
atenção, respeitando a
ciência e avançando na
vacinação. Nossas escolas estão preparadas
para receber as equipes
e os estudantes em um
ambiente seguro e seguindo todos os protocolos”, afirmou o secretário
estadual da Educação
Rossieli Sorares.
Caso a escola não
tenha capacidade física
de atender 100% dos
alunos diariamente,
dentro do distanciamento proposto, a unidade
terá autonomia para
definir a melhor forma
de revezamento dos estudantes, de forma que o
máximo de alunos sejam
atendidos dentro das

regras de saúde. O uso
de máscaras continua
obrigatório dentro das
escolas e também durante o percurso de ida
e volta. Ao adentrarem
nas unidades, todas as
pessoas terão a temperatura aferida e, caso esteja
acima de 37,5 graus,
será orientado o retorno
para casa. Os protocolos
também incluem higienização frequente das
mãos com água e sabão
ou álcool em gel 70% e
dos ambientes e ambientes arejados com portas
e janelas abertas.
Todos os estudantes
que não possuam atestado de comorbidade serão
orientados a frequentar
presencialmente a escola. Caso o estudante/
família opte em permanecer apenas com as aulas
remotas pelo Centro de

Mídias e outras atividades propostas pelas
escolas, o responsável
legal deverá comunicar
por escrito a unidade e se
comprometer a manter
a frequência digital do
aluno.
Todos os servidores
da rede estadual voltarão
às atividades presenciais, sem revezamento.
Os que pertencem aos
grupos de risco só irão
retornar 14 dias após a
aplicação da segunda
dose ou da dose única da
vacina contra a Covid-19.
Os servidores e colaboradores que, por escolha pessoal, optarem por
não se vacinar dentro do
calendário local também
deverão retornar.
Casos suspeitos e confirmados de Covid-19 de
funcionários ou alunos
que compareceram pres-

encialmente deverão ser
registrados no Sistema
de Informação e Monitoramento da Educação
(SIMED).
Os contactantes, ou
seja, todas as pessoas
dentro da escola que estiveram a menos de um
metro do infectado por
pelo menos 15 minutos,
deverão ser identificados e também registrados no SIMED, devendo
cumprir o isolamento
conforme protocolo. A
investigação epidemiológica e determinação
da interrupção temporária das atividades
presenciais da turma,
turno ou total da respectiva unidade escolar cabe
à Vigilância em Saúde
local.

porém, não condicional
do movimento para o
retorno seguro das aulas
presenciais, a vacinação
dos profissionais da Educação Básica já imunizou
com a primeira dose ou
dose única quase 910
mil trabalhadores das
redes estadual, federal,
municipais e particular
do estado de São Paulo. Sendo que, destes,
quase 340 mil já estão
com o esquema vacinal
completo (duas doses ou
dose única).
Ainda, no dia 18 de
agosto, adolescentes com
comorbidades, gestantes
e puérperas, de 12 a 18
anos, poderão se vacinar
em todo o Estado de São
Paulo. Para o público
geral desta faixa etária,
a imunização começa a
Vacinação
partir do dia 30 e segue
P a r t e i m p o r t a n t e , até 12 de setembro.

SP ultrapassa União Europeia e EUA em proporção
de vacinados contra a Covid-19
Da Redação
São Paulo ultrapassou a União Europeia
e os Estados Unidos da
América em proporção de
pessoas vacinadas contra
a COVID-19. Com 59,03%
da população estadual
protegida com ao menos
uma dose da vacina, São
Paulo está à frente da
União Europeia, que conta com 58,8%, e EUA,
com 56,8% de habitantes
vacinados. Os dados são
do Vacinômetro (www.

saopaulo.sp.gov.br) e
do Our World in Data
(https://ourworldindata.
org/covid-vaccinations).
Até as 11h58 desta sexta-feira (30), o
Vacinômetro indicava
26.240.847 pessoas protegidas com a primeira
dose nos 645 municípios
paulistas. Os números
revelam que a adesão da
população à campanha
em São Paulo é significativa, pois no momento
a imunização geral está
liberada para adultos a

partir dos 28 anos, enquanto que nos EUA e
na Europa a vacinação já
atende à população adulta mais jovem e também
adolescentes.
Além das pessoas já
protegidas com a primeira dose, São Paulo
tem 22,07% da população com esquema vacinal completo. No final
da manhã desta sexta, a
campanha estadual registrava 9.129.282 vacinados com duas doses dos
imunizantes do Butan-

tan, Fiocruz ou Pfizer e
1.085.782 que receberam
a dose única da Janssen.
O ritmo acelerado da
vacinação em São Paulo é
uma das metas do Governo do Estado para ajudar
o Brasil a controlar a pandemia do coronavírus. O
calendário de vacinação
já passou por três antecipações e estima que toda
a população acima de 18
anos esteja vacinada com
ao menos uma dose até o
dia 16 de agosto.
A partir de agosto, São

Paulo também passará a
oferecer vacinas para a
população adolescente.
Entre os dias 18 e 29,
jovens de 12 a 17 anos
com comorbidades ou
deficiências, além de gestantes e puérperas, vão
receber vacinas. De 30 de
agosto a 5 de setembro,
o PEI (Plano Estadual
de Imunização) inclui os
jovens com idade entre
15 e 17 anos. Depois, de 6
a 12 de dezembro, será a
vez de adolescentes de 12
a 14 anos.

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

SP recebe lote de matéria-prima para fabricação de
mais 4 milhões de doses da vacina do Butantan
Da Redação

mo Farmacêutico Ativo
(IFA) que irão viabilizar
O secretário da Saúde a produção de cerca de
d e S ã o P a u l o , J e a n quatro milhões de doses
Gorinchteyn, a coor- da vacina contra o novo
denadora do Plano Es- coronavírus, destinadas
tadual de Imunização, ao Programa Nacional
Regiane de Paula, e o de Imunizações (PNI).
superintendente do BuA nova remessa chetantan, Reinaldo Sato, gou no Aeroporto Interacompanharam na noi- nacional de Guarulhos
te deste domingo (1), às 21 horas em um voo
a chegada de um lote da companhia Turkish
de 2 mil litros de Insu- Airlines, que saiu de

Pequim (China) e fez escala em Istambul (Turquia) antes de pousar
em São Paulo.
A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira
do Butantan, passará
pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido
processo de controle
de qualidade antes de
serem disponibilizadas

para a população por intermédio do Ministério
da Saúde.
Até o momento, o
Butantan já disponibilizou 62,8 milhões de
doses do imunizante
ao Ministério da Saúde
desde 17 de janeiro
deste ano, quando o uso
emergencial do imunizante foi aprovado
pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária

(Anvisa).
Desde o dia 14 de
julho até hoje, foram
entregues um total de
9,7 milhões de doses
da vacina, que são referentes à produção de
um lote de doses processadas a partir dos
6 mil litros de Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA), recebidos
no dia 26 de junho.
Na madrugada do

dia 13 de julho, o instituto recebeu carga
recorde de 12 mil litros
de matéria-prima para
produzir e entregar outras 20 milhões de doses.
As vacinas liberadas
hoje fazem parte do segundo contrato firmado
com o Ministério da
Saúde, de 54 milhões de
vacinas. O primeiro, de
46 milhões, foi concluído em 12 de maio.

Pesquisa Covid-19: 2.375 gestores locais são
favoráveis a vacinação obrigatória da população
Da Redação
Mais de 2,7 mil Municípios participaram da
19º edição da pesquisa sobre a Covid-19 aplicada entre os dias 26 e 29 de julho.
Destaca-se o não retorno
de quem tomou a primeira
dose da vacina, em 1.805
localidades. Também chama a atenção o comprometimento do poder local para
concluir o esquema vacinal
do público. Novamente, a
pesquisa aponta que mais
87,7% - dos gestores que responderam a essa pergunta
- são favoráveis à vacinação
obrigatória do público-alvo.
Entre as cidades com
pendências para a aplicação
da segunda dose da vacina,
1.334 ou 73,9% indicam
que se trata de menos de
10% do total de vacinados;
237 apontam o problema
com até 19% do público.

O mapeamento semanal
da Confederação Nacional de Municípios (CNM)
mostrou que 1.759 gestores
locais - o que indica 97,4%
de quem respondeu a essa
questão - têm buscado por
essas pessoas para concluírem a vacinação.
Em 1.532 Municípios,
cerca de 10% da população convocada para imunização não compareceu
para tomar a primeira dose
ou dose única da vacina
contra Covid-19. Outros
695 gestores municipais
afirmaram não ter identificado ausências. Quando
o assunto é a faixa etária,
99,5% já iniciaram a imunização de pessoas abaixo de
60 anos; e só quatro ainda
não começou a imunização
desse público.
Quase 32% ou 858
atende o público de 30 a
34 anos; 748 está na faixa

de 35 a 39 anos; 469 entre
25 e 29 anos; 295 vacina
de 40 a 44 anos; e 217 já
tem imunizado menores
de 24 anos. Contudo, conforme mostra a pesquisa,
706 localidades ficaram
sem os imunizantes nos
últimos dias, a maior parte
para aplicação da primeira
dose - 1.805 Municípios ou
97,9%.
UTI e kit intubação
Mantida a tendência
de redução de mortes e
internações, 991 cidades
têm ocupação de leitos
de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Covid-19
ou não abaixo de 60%,
representando 36,6% das
respostas. Já a taxa de 60%
e 80% foi informada por
841 gestores. Apenas 68
Municípios têm mais de
95% de lotação. Além disso, apenas 184 cidades

sinalizaram risco de falta
do “kit intubação”; e 2,249
afirmam estar abastecidos
com a medicação.
Teve aumento de infecções pelo novo coronavírus em 450 cidades.
Dos 2.705 mapeados nesta questão, 1.112 tiveram
redução de casos confirmados e 849 se manteve
estável, ou seja, 41,1% e
31,4% respectivamente.
Não houve registo de novos
casos em 229 cidades. Não
houve mortes confirmadas
em 55,8% dos 2.705 Municípios respondentes, isso
significa 1.510 locais sem
óbitos por Covid-19. Em
19,8%, o quadro se mantém
estável; 15% teve redução e
7,3% registrou aumento.
Ainda assim, conforme
demonstra a pesquisa da
CNM, 1.805 localidades, ou
66,7%, mantêm alguma restrição de circulação ou de

atividades econômicas. Tal
questão foi respondida por
2.705 Municípios, e deles
848 ou 31,3% afirmaram
normalidade. Sobre as aulas presenciais, o levantamento focou no investimento
com recursos próprios dos
Municípios para retomada
das atividades escolares
presenciais, e 66% ou 1.641
tiveram custos para ações
de biossegurança; e 34%
ou 846 cidades não sinalizaram aumento neste aspecto.
Mobilidade e Transporte
Com a queda da demanda do transporte público, em virtude da pandemia, 1.559 prefeituras
não registraram aumento
de despesas nesta questão;
131 apontam ter assumido 100% dos custos deste
serviço, em nível local. A

pesquisa mapeou ainda
os incentivos em relação
ao transporte alternativo, como campanhas para
maior uso de bicicletas.
Dentre as iniciativas, 426
promoveram campanhas
de estímulo para o uso.
Nesta edição, a pesquisa levantou o cenário de
Municípios que utilizam
recursos próprios para retomada das aulas presenciais. A principal fonte de
recursos para viabilizar a
volta às aulas vem do setor.
Dos respondentes, 2.074
ou 76,7% usa o orçamento
da educação municipal; e
1.288 ou 47,6% utilizam a
verba da educação estadual. Do total, 1.117 gestores
usam a verba da saúde e
os recursos estaduais para
saúde têm sido usados por
705 Municípios para reabrir as escolas.
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Vacinação contra a Covid-19 avança para a faixa dos
27 aos 24 anos
De Mogi Mirim

s

A Secretaria de Saúde
vai vacinar ao longo desta
semana toda população
com 24 anos de idade ou
mais. Cada dia da semana
será destinado a uma faixa
etária, de acordo com o
Calendário Municipal de
imunização.
Paralelamente, também
ocorrerá vacinação para
quem está com a segunda
dose da vacina contra a
Covid-19 em atraso ou

:

:

:

:

agendada para até 06/08.
Em algumas UBS (Unidades Básicas de Saúde),
a imunização ocorrerá das
13h às 15h30 e, em outras,
das 15h às 19h.
Cada munícipe deve
procurar sua unidade de
referência ou a unidade
mais próxima de sua
residência para ser imunizado.
Para esta etapa da vacinação, não é necessário o
agendamento prévio. No
entanto, para aqueles que

vão receber a primeira
dose, é preciso realizar o
pré-cadastro no site www.
vacinaja.sp.gov.br. No ato
da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.
Para agilizar o atendimento, a Secretaria de
Saúde recomenda que, se
possível, as pessoas que
serão vacinadas dentro de
suas faixas etárias levem a
ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha

está disponível para impressão no site da Prefeitura, em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid
Para quem vai receber a segunda dose do
imunizante, basta levar os
documentos pessoais (RG/
CPF) e a carteirinha de
vacinação que comprove
a aplicação da primeira
dose.
Confira as datas, locais
e horários de vacinação
para cada grupo prioritário
(artes):

Saúde de Amparo inicia capacitações da Rede de
Atenção Básica
De Amparo
A Prefeitura de Amparo, através Secretaria de
Saúde iniciou na sexta-feira, 30/7, a retomada das capacitações da
Rede de Atenção Básica.
Na tarde de hoje, a
secretária de Saúde,
Grazielle Cristina dos
Santos Bertolini acom-

panhou a reunião de
equipe no Ambulatório
de Especialidades do
Centro.
As capacitações acontecem cumprindo os
protocolos de saúde,
devido a pandemia da
Covid-19. “Os grupos
são divididos, para não
tenhamos aglomerações. Neste momen-

to o investimento está
voltado para os agravos crônicos não transmissíveis, como o controle e monitoramento
do Diabetes Melitus”,
ressaltou Grazielle.
A capacitação foi conduzida pelo médico endocrinologista, Dr. José
Elias Braga de Vilas
Boas. Durante o segun-

do semestre, uma série
de capacitações será
desenvolvida pela Secretaria de Saúde de Amparo. “Acreditamos que
a Saúde se faz através
de uma Atenção Básica
forte e resolutiva”, finalizou a secretária, sobre a
importância da capacitação e treinamentos
das equipes.

População poderá sugerir cursos gratuitos de
capacitação por meio do site da Prefeitura
De Holambra

cursos gratuitos de capacitação e geração de renda
A Prefeitura de Hol- para serem oferecidos pela
ambra, por meio do De- administração nos próxpartamento de Promoção imos meses. A ferramenSocial e do Fundo Social ta estará disponível em
de Solidariedade, lança www.holambra.sp.gov.br,
nesta sexta-feira, dia 30 na aba Serviços.
de julho, formulário on“Nossa ideia com essa
line para que a população ação é dar voz para a coencaminhe sugestões de munidade. Queremos que

a população aponte que
tipos de cursos deseja fazer”, explicou a presidente
do Fundo Social, Yvonne
Capato. Entre as dezenas
de opções, estão cursos
como os de bordado, costura e reformas, barbearia,
patchwork, panificação e
confeitaria.
“O objetivo ao dis-

ponibilizar os cursos é
oferecer atividades em diferentes áreas, com profissionais capacitados, para
colaborar com o processo
de independência financeira e complementação
de renda da população”,
explicou a diretora de
Promoção Social, Viviane
Furgeri.

Prefeito Toninho Bellini lança Projeto Meu 1° Emprego
junto com empresa WLS
De Itapira
Na manhã de quinta-feira, 29, o Prefeito
Toninho Bellini, os empresários Ana Cristina
Alves e Wagner Luiz Silva
da WLS Pneumáticos &
Moto-Partes, e a diretoria das entidades AIPA/
Guarda Mirim e Jovem
em Ação assinaram um
termo de parceria para o
Projeto Meu 1° Emprego,
que visa a inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho. “Esse
é um importante compromisso de campanha
que hoje começa a ser
executado. Nós sabemos
de como esse ingresso
no mercado de trabalho
é importante e, ao mesmo tempo, difícil para o

jovem. Sempre tivemos
essa preocupação e ficamos imensamente felizes
por poder contar com a
WLS, que está em franca expansão em nossa
cidade, para esse início
de projeto”, afirmou o
Prefeito Toninho Bellini.
Pela AIPA (Associação
Itapirense de Preparo do
Adolescente) estiveram
presentes o diretor-presidente Salvador José Bachin e a administradora
Márcia Regina Martins
dos Santos. Pelo Jovem
em Ação participaram
o Diretor Luiz Alberto
Vicente Nogueira Lamari e Eliseia Stringuetti
Lamari. Também participou do ato o Secretário
de Desenvolvimento
Econômico Noé Massari.

Durante o ato, Silva
exaltou a importância
desse projeto para o município e também para
as próprias empresas.
Ele explicou a política
da WLS valoriza o jovem
aprendiz e seu potencial
de crescimento profissional que impacta diretamente no desenvolvimento da empresa. “Essa
construção do profissional é importante não
apenas para o jovem, mas
também para a empresa.
O empreendedor que
enxerga esse projeto dessa forma com certeza terá
muitos benefícios com
uma equipe capacitada
e envolvida no negócio”,
afirmou.
Os representantes da
AIPA e do Jovem em

Ação também elogiaram
a iniciativa da Administração Municipal junto
aos empresários locais e
também à empresa WLS
por abrir suas portas para
o jovem aprendiz. “Trata-se de uma parceria
muito importante para
nós e nossos jovens”,
disse o diretor da AIPA.
“Agradecemos à WLS
por esse entendimento
da importância desse
projeto e esperamos que
mais empresas se espelhem nesse exemplo”,
completou o diretor do
Jovem em Ação.
O prefeito Toninho
Bellini também agradeceu à Ana Cristina Alves
e Wagner Luiz Silva pelo
apoio e revelou que ações
que visam a ampliação do

Projeto Meu 1° Emprego
já estão em discussão
com a equipe técnica
para que outras empresas
também possam aderir. “Estamos estudando
possibilidades para que
empresários de todos os
portes possam ingressar

nesse projeto e, assim,
ampliar essa oferta de
trabalho para nossos jovens”, finalizou.
Todos os trâmites de
contratação dos jovens
serão conduzidos pelas
entidades parcerias do
projeto.

Pedreira inicia a imunização de pessoas a partir dos 25
anos contra a COVID-19 nesta quinta-feira, 29 de julho
De Pedreira
O Departamento de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira
recebeu nesta quinta-feira, 29 de julho, 564 doses
da vacina Pfizer, mais
770 doses da Coronavac,
totalizando 1.334 doses de vacinas contra a
COVID-19, para iniciar a
imunização de pessoas a
partir dos 25 anos.
Ana Lúcia Nieri Gou-

lart, secretária municipal
de Saúde, destacou que
Pedreira é a primeira
cidade do Circuito das
Águas a iniciar a vacinação de pessoas a partir
dos 25 anos. “Pedimos
para que a população
que irá tomar a vacina
contra a COVID-19 a
partir dos 25 anos que
compareça munida de
RG, CPF e principalmente o Comprovante
de Residência, tanto nos
Postos de Saúde como

no Drive Thru que estará
acontecendo no sábado,
das 8h às 16h, nas dependências do Estádio
Municipal”, ressaltou
Ana Lúcia.
Os Postos de Saúde de
Pedreira estão vacinando com agendamento
das 8h às 16h, após este
horário, ou seja, das 16h
às 19h, é livre demanda,
as pessoas devem apenas apresentar o RG,
CPF e Comprovante de
Residência. A unidade de

Saúde da Vila Canesso,
está atendendo os moradores assistidos pelos
Postos de Saúde da Vila
São José e Jardim Santa
Clara; Central Municipal
de Saúde, atendendo a
população dos Postos de
Saúde do Barbim, Vila
Santo Antônio, Jardim
Andrade e Centro; Unidade de Saúde Águas de
Março, atendendo os assistidos pelos Postos de
Saúde do Jardim Marajoara e Jardim Triunfo.
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Em visita de Vanderlei Macris, Fernando Capato pede
recurso para pavimentação da HBR-253
De Holambra

“A vicinal, que liga o
bairro à SP-107, futuraO deputado federal mente fará parte de um
Vanderlei Macris esteve corredor que será fundanesta quinta-feira, dia mental para desafogar o
29, em Holambra para tráfego. A pavimentação da
se reunir com o prefeito via facilitará ainda o escoaFernando Capato, o vice mento da produção. TraMiguel Esperança, o pres- ta-se um investimento imidente da Câmara, Mauro portante que irá contribuir
Sérgio de Oliveira, o Serjão,
e os vereadores Hermindo
Felix, Janderson Adriano
Ribeiro (Chiba), Oriovaldo Venturini e Mario Luiz
Sitta, o Sitta da Fanfarra.
Durante o encontro, Capato solicitou ao parlamentar recursos para a área da
Educação e também para
a pavimentação asfáltica
de 2,5km da HBR-253, na
região do Borda da Mata.

com a mobilidade urbana
em nosso município”, explicou o prefeito.
“Vanderlei Macris é
um grande parceiro de
Holambra e estou certo
de que continuará se empenhando para contribuir
com o desenvolvimento da
cidade”.

Holambra registra 30 novos casos de Covid-19 na
última semana
Novo balanço divulgado nesta quinta-feira,
dia 29 de julho, pelo Departamento Municipal de
Saúde, mostra que Holambra registrou 30 novos casos de Covid-19 na
última semana. O número

aponta queda pela terceira
semana consecutiva. Desde o início da pandemia
foram confirmados 1.946
casos da doença, com 1.905
curados e 14 óbitos. No
momento, 26 pessoas estão em isolamento dom-

iciliar e 1 em internação
hospitalar.
Apenas esta semana,
447 pessoas receberam
aplicação da segunda dose
da vacina. Na sexta-feira,
30 de julho, a aplicação de
primeiras doses acontece

no Salão da Terceira Idade
para faixa etária a partir dos 28 anos mediante
agendamento. É possível
agendar o atendimento
no site da Prefeitura de
Holambra (www.holambra.sp.gov.br) enquanto

houver doses disponíveis.
“A diminuição dos novos casos é um reflexo da
crescente cobertura vacinal
no município. Entretanto,
apesar de avançarmos com
a imunização, é muito importante que as pessoas

mantenham os cuidados
básicos como distanciamento social, higienização
constante das mãos com
álcool em gel e, principalmente, o uso de máscaras”,
afirmou o diretor da pasta,
Valmir Marcelo Iglecias.

Pesquisa aponta aprovação de 88,9% do
abastecimento de água em Itapira
De Itapira

trema através da parceria com ceramistas para
Uma pesquisa feita re- utilização das cavas, a
centemente pela Indsat aquisição de um con(Indicadores de Satis- junto de motobomba
fação dos Serviços Públi- (montado em uma carcos) mostrou que a aval- reta agrícola) para fazer
iação do abastecimento a transposição da água
de água feito pelo SAAE e o desassoreamento
(Serviço Autônomo de do Ribeirão da Penha
Água e Esgoto) de Ita- para melhorar o curso
pira está em 88,9% de hídrico. Além disso, des‘ótimo’ e ‘bom’. Os dados de o início do ano está
foram obtidos através em vigor o decreto que
de entrevistas com 400 concede descontos nas
moradores maiores de 16 tarifas de água e esgoto
anos na terceira semana durante a pandemia do
de maio.
coronavírus (Covid-19).
Algumas ações realOutras obras realizadas pela Adminis- izadas pela autarquia
tração Municipal junto também impactam dicom o SAAE contribuem retamente a qualidade
para a avaliação positiva, do serviço: a conclusão
dentre eles o plano de da instalação de macroação para abastecimento medidores, a conclusão
em casos de estiagem ex- do novo reservatório

do Setor Juvenal Leite,
conclusão do emissário
de esgotos no bairro dos
Pires, conclusão da duplicação do emissário
de esgotos da Avenida
dos Italianos e conclusão
da estação de recalque
de água do reservatório
Santa Bárbara (ao lado
do Almoxarifado) para
o novo reservatório do
Distrito Juvenal Leite.
Na somatória das
avaliações, o Abastecimento de Itapira recebeu 792 pontos, mais
que a média das CPP’s
(Cidades de Pequeno
Porte), de 778 pontos,
e se classifica com Alto
Grau de Satisfação. No
ranking doméstico da
INDSAT, que analisa os
16 serviços públicos da
cidade, o Abastecimen-

to de Água ocupa o 2º
lugar, atrás apenas da
Coleta de Lixo, que obteve 94,2% de aprovação

e 805 pontos no ranking
(19) 3863.0700/
doméstico.
3843.9107
comunicacao@itapi(19) 99813.4051
ra.sp.gov.br
(Whatsapp)

Carlos Alberto vistoria novos equipamentos
de diagnóstico por imagem que atenderão a
população de Amparo
De Amparo

tometria óssea, e atenderá
os casos da Santa Casa
O prefeito de Amparo, e as demandas das UniCarlos Alberto Martins dades Básicas de Saúde
vistoriou na tarde de sex- de Amparo.
ta-feira, 30/7, os novos
“Temos casos de fila
equipamentos de diag- de espera de 700 exames.
nóstico por imagem da Com os equipamentos inSanta Casa Anna Cintra. stalados aqui, a Prefeitura
A partir do último sába- poderá zerar filas de espedo, dia 31, o Grupo Samir ra por exames. Os equipaserá o responsável pelos mentos são de alta tecnoexames em tomografia, logia e colaborarão para
raio-x, ultrassom e densi- um diagnóstico preciso

para nossa população”,
ressaltou o prefeito de
Amparo.
A secretária de Saúde
de Amparo, Grazielle
Cristina Santos Bertolini
informou que já na próxima semana, mutirões de
exame devem ter início.
O Grupo Samir atende
mais de 45 empresas e faz
em média 42 mil exames
por mês. Os equipamentos instalados na Santa

Casa Anna Cintra ultrapassam a marca de R$1,6
milhão.
Acompanharam o
prefeito de Amparo, a
secretária de Saúde, Grazielle Bertolini, a presidente da Santa Casa Anna
Cintra, Patrícia Marcondes e os vereadores
Antonio Cezar da Silva - o
Mineiro e Rosa Aparecida
Montino Rodrigues - a
Rosinha.

Saúde de Jaguariúna começa a vacinar quem tem
28 anos ou mais
De Jaguariúna

fase nesta sexta-feira,
dia 30. A Prefeitura,
A Campanha de vaci- por meio da Secretaria
nação de Jaguariúna Municipal de Saúde,
contra o coronavírus começou a vacinar as
entrou em uma nova p e s s o a s q u e t ê m 2 8

anos ou mais.
Para ser imunizado
basta ir até o Parque
Santa Maria de segunda
a sexta-feira, das 15h às
19h.

É importante ressaltar que todos devem
apresentar o Cartão Cidadão, comprovante de
residência e documento
com foto. Para o aten-

dimento ser agilizado,
é necessário fazer o
pré-cadastro no site da
Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br).
Os demais grupos

prioritários e as pessoas
que têm datas marcadas
para receber a segunda
dose da vacina seguem
sendo imunizados normalmente.
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Rodrigo Falsetti realiza ato simbólico de entrega
da revitalização da Ponte de Ferro

De Mogi Guaçu
O prefeito Rodrigo
Falsetti esteve nesta sexta-feira à noite, dia 30
de julho, na Ponte de
Ferro da Avenida dos
Trabalhadores para um
registro simbólico de
entrega da revitalização
da pintura do monumento. Denominada Oscar
Chiarelli, a ponte férrea
sobre o rio Mogi Guaçu é
um dos mais concorridos
e tradicionais cartõespostais da cidade.

Serviços Municipais, por
sua vez, contribuíram
com trabalhos de zeladoria que incluíram a
pintura da passarela de
pedestres, reparos no
calçamento de pedras
portuguesas e plantio
de mudas de moreias. A
rotatória de acesso, no
sentido bairro-centro,
também passou por manutenção.
Representantes das
empresas, vereadores,
Todo o serviço real- o vice-prefeito Major
izado no local foi feito ao Marcos Tuckumantel e
longo das últimas sema- secretários municipais
nas com apoio da inicia- também participaram
tiva privada, sem custos do ato. Para o prefeito,
ao município. A tinta foi a parceria entre poder
doada pela fabricante público e o setor privado
Brasilux e a mão de obra é fundamental para que
oferecida pela Guaçu a cidade avance mais
Tintas, que executou a rápido em melhorias
pintura de cor vermelha necessárias nas mais diem toda a estrutura da versas áreas.
“É uma interação imponte.
As Secretaria de Ag- portante, que nos ajuda
ricultura, Abastecimen- a fazer mais com menos.
to e Meio Ambiente, de Sou grato às empresas
Obras e Mobilidade e de que acreditaram em nos-

sa administração e colaboraram para tornar
esse projeto uma realidade. A ponte, que é motivo de orgulho para todo
guaçuano, está ainda
mais linda”, disse.
Nova iluminação, mais
clara e forte, também foi
instalada no monumento. De acordo com Rodrigo, ela irá garantir mais
proteção a motoristas,
ciclistas e pedestres que
trafegam pelo local no
período da noite.
História
A Ponte de Ferro
da Avenida dos Trabalhadores foi construída
pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro
no segundo semestre de
1904. A montagem da
estrutura foi efetuada
com peças importadas
da Alemanha, rebitadas,
e durou de setembro a
novembro daquele ano.
“São materiais fabricados em Dortmund, na

Alemanha. Entretanto,
foram técnicos ingleses
que efetuaram a montagem”, conta o historiador
Augusto César Bueno
Legaspe.
Segundo ele, a construção da Ponte de Ferro
foi um fato significativo
para Mogi Guaçu, considerando a importância
do transporte ferroviário
na época. “E até hoje a
nossa velha e querida
ponte ainda está lá, prestando os seus serviços
agora como ponte ro-

doviária”.
Ponte de Pedestres
Durante a entrega
da revitalização, as empresas Brasilux e Guaçu
Tintas assumiram novo
compromisso com os esforços de preservação do
patrimônio histórico de
Mogi Guaçu: a doação de
insumos e mão de obra
para nova pintura da
ponte de pedestres, com
estrutura menor, mas
similar à Ponte de Ferro
Oscar Chiarelli.

Equipe de ciclismo de Mogi Guaçu volta com bons
resultados a disputar competições oficiais
em função da pandemia
da Covid-19. O evento foi
realizado em Mogi das
Cruzes.
“As competições, que
foram realizadas em dois
dias, seguiram os protocolos de saúde, evitando
aglomerações e exigindo
o uso de máscaras até o
momento da largada”,
conta o coordenador de
ciclismo da pasta, Celso
De Mogi Guaçu
de julho, em etapa válida Lucas.
pelo ranking de ciclismo
As provas, com 4
A equipe de ciclismo de estrada da Federação quilômetros cada, foram
da Secretaria de Esporte Paulista de Ciclismo do realizadas em circuito
e Lazer de Mogi Guaçu Estado de São Paulo – a totalmente plano, com
competiu no último final primeira em quase dois asfalto em perfeitas
de semana, dias 24 e 25 anos após paralisação condições e com ape-

nas duas curvas nas rotatórias de retorno. “A
área estava interditada e,
por isso, foi seguro para
competir, permitindo
que todas as categorias
desenvolvessem altas
médias de velocidade”,
explicou. “Foi um retorno
bonito do ciclismo, com
excelente organização da
Federação Paulista”.
As competições foram
divididas em categorias
de Paraciclismo, para
atletas com deficiências,
e de Ciclismo, com divisões Kids, Mirim, Infantil, Infanto-juvenil,
Júnior, Elite e Master,

tanto para homens quanto para mulheres (confira
resultados abaixo).
A equipe de ciclismo
de Mogi Guaçu volta a
competir no próximo domingo, dia 1º de agosto,
pela primeira etapa do
campeonato da Média
Paulista de Ciclismo, que
acontecerá na cidade de
São João da Boa Vista.

divisão Infanto-juvenil
2º lugar: Vitor Emanuel Secco da Silva, divisão Infantil
2º lugar: Fabio Rodrigues Braga Junior,
divisão Infanto-juvenil
2º lugar: Newton de
Souza Leite Netto, divisão Master
3º lugar: Emanuelly
Secco da Silva, divisão
Infanto-juvenil
Resultados da equipe
11º lugar - Fabio Roguaçuana:
drigues Braga, divisão
1º lugar: Joaquim Car- Master
los Braga Neto, divisão
15º lugar - Octavio
Infantil
Augusto Ribeiro Martins,
1º lugar: Livia Edu- divisão Infanto-juvenil
arda Ribeiro Martins,

Seis centros esportivos de Mogi Guaçu reabrem nesta
segunda-feira
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
reabriu seis centros esportivos de Mogi Guaçu
a partir desta segunda-feira, dia 2 de agosto,
seguindo à risca os protocolos de prevenção e
combate à pandemia da
Covid-19.
A reabertura será
para atividades de
caminhada e corridas
ao ar livre, treinamento
individual e esportes em
dupla, sendo proibidas
neste momento práticas
coletivas e a utilização
dos ginásios e piscinas.

“Estamos, a partir de
segunda-feira, com a
flexibilização do Plano
São Paulo, avançando
em nosso processo de
retomada da agenda
esportiva da cidade”,
destacou o secretário da
pasta, Raphael Locatelli. “A abertura é ainda
parcial, mas já permite
aos moradores voltarem
gradativamente às áreas
de prática esportiva em
diferentes regiões”.
O uso de máscaras nos locais será
obrigatório para servidores e frequentadores.
A Secretaria disponibilizará totem com álcool

em gel e dispensador
de sabonete líquido nos
sanitários.
“Os visitantes deverão cumprir as medidas de distanciamento
social e será vedada a
aglomeração de pessoas
nas dependências dos
centros esportivos. É
recomendado que cada
pessoa leve sua garrafinha de água para
hidratação”, finalizou.
Confira os horários de funcionamento:
Centro Esportivo Prefeito Carlos Nelson Bueno (Furno)
Rua Antônio de Fre-

itas, s/nº, Parque Cidade Nova
Aberto das 6h às 20h
Centro Esportivo Antônio Campano
R u a
F l o r i anópolis, 115, Jardim Bela Vista
Aberto das 6h às 20h
Alcides Macena Maria (Pelezão)
Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II
Aberto das 7h às 17h
Centro Esportivo Amaury Caveanha
Rua Júlio Fernandes, 340, Distrito Regional de Martinho Prado Júnior
Aberto das 7h às 17h

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (CERESC)
Rua Tambaú, s/
nº, Vila São Carlos
Aberto das 7h às 17h

Praça da Juventude Luiz Mesquita Fialho
R u a
A v e l i no Soares Oliveira, 20, Jardim Victória
Aberto das 7h às 17h

Mogi conquista a Casa do Artesão
De Mogi Mirim

Mogi Mirim! A conquista ocorreu nesta quinCasa do Artesão em ta-feira (29) durante

encontro do Prefeito
Paulo de Oliveira e Silva com as representantes das artesãs, no
Gasbinete. Acompanhadas pelo secretário
de Cultura e Turismo,
Luiz Dalbo, o grupo
formalizou o pedido de
instalação de uma área
d estinad a às p rof issionais no Município.
Com a autorização
concedia pelo prefeito,
o novo espaço de artesanato estará localizado
na Praça Catarino Ma-

rangoni, no cruzamento
entre a Avenida Pedro
Botesi e a Avenida Juscelino Kubitschek, na
Zona Norte. As medidas
para adaptação do prédio serão iniciadas nos
próximos dias.
“A Prefeitura está
empenhada em aux iliar os mais diversos
setores econômicos no
município. Dentre eles,
os artesãos. Agora, com
um espaço mais adequado, os profissionais
terão a possibilidade

de apresentar os trabalhos à população.
É um avanço para o
setor”, destacou o Prefeito Paulo Silva.
Recentemente, os
artesãos também retomaram a Feira do
Artesanato aos sábados, no Espaço 250
Anos “Jornalista Valter
Abrucez”, com o apoio
da Secretaria de Cultura. “É uma iniciativa que permitiu criar uma identidade do
setor com a cidade,

tendo como resultado
expandir o turismo, já
que o artesanato atrai
um segmento da população”, explicou Luiz
Dalbo.
Atualmente, o grupo
de artesãs é formado
por cerca de 75 participantes. De acordo
com elas, o objetivo é
formar uma associação.
Os interessados em integrar o grupo podem
entrar em contato através do telefone (19)
3805-3125.

03 de Agosto 2021

- Caderno A |

7

Turismo inicia hoje inscrições para 1º
Festival Gastronômico Sabores do Guaçu
De Mogi Guaçu
A Secretaria Municipal de Turismo realiza a
partir de hoje, entre os
dias 31 de julho e 10 de
agosto, as inscrições de
restaurantes, lanchonetes, bares, docerias e similares interessados em
participar do 1º Festival
Gastronômico Sabores
do Guaçu. O cadastro,
que é gratuito, pode ser
feito pelo site https://bit.
ly/inscricaogastromogi ou presencialmente,
de segunda a sexta-fei-

ra, das 8h às 11h30 e
das 13h às 16h30, no
Centro Cultura de Mogi
Guaçu, na Avenida dos
Trabalhadores, 2651, no
Jardim Camargo.
O edital com regulamento do festival, que
acontece entre os dias 23
de agosto e 30 de setembro, está disponível em
https://bit.ly/editalgastromogi. Cada estabelecimento deverá participar
com um único prato que
represente sua cozinha
e sua identidade. Esse
prato será oferecido por

preço único fixado em
R$ 49,90 durante todo o
evento.
De acordo com André
Sastri, secretário municipal de Cultura que
responde interinamente
pela pasta do Turismo,
o objetivo da ação é promover e mostrar a força
da gastronomia local em
suas mais diferentes formas. “Mogi Guaçu é uma
cidade reconhecida na
região pela qualidade dos
seus bares e restaurantes
e pela variedade de sua
cozinha. O festival é uma

oportunidade de reforçar
essa marca do nosso município e contribuir para
fortalecer nossa atividade turística”, explica.
Toda a divulgação da
ação e dos pratos inscritos será feito pela
Prefeitura com apoio
dos estabelecimentos
participantes. Quem experimentar o cardápio
poderá votar na opção
favorita através de formulário online que será
disponibilizado antes do
início do evento.
Serão avaliados os

critérios de sabor, criatividade e inovação,
apresentação do prato
e atendimento. Os três

mais bem avaliados receberão troféus do festival
confeccionados pela Secretaria de Turismo.

Primeira edição online do Festival de Inverno de
Amparo alcança sucesso de público
De Amparo
Nos últimos dois finais de semana, a Prefeitura de Amparo, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou a primeira
edição do Festival de Inverno Online. Devido à
pandemia de Covid-19, o
Festival foi realizado de
forma digital e foi transmitido à população pelas

plataformas Facebook e
Youtube da Prefeitura,
pelo canal SRTV e também pela Rádio Cultura.
Os shows contaram
com participação de
bandas locais e também
convidados, além de
apresentações de dança
e teatro para as crianças.
O último final de semana
de festival foi de shows
sertanejos, espetáculos
com música italiana e

apresentações infantis
que conquistaram um
público de milhares de
pessoas nas redes sociais.
As apresentações
foram gravadas no
Largo do Rosário, na
estação Mogiana, em
frente à Mútua Italiana,
no espelho d’água da
Praça Pádua Salles e na
Fundação São Pedro,
o que deixou o cenário

dos shows encantador e
muito diferente de todas
as edições anteriores do
Festival de Inverno.
No próximo ano, a
Prefeitura espera que
a realização presencial
do Festival de Inverno
seja possível, para que a
população possa aproveitar os shows e apresentações pessoalmente,
com muita segurança e
saúde.

Prefeitura de Artur Nogueira forma
1ª turma do curso de jardinagem
De Mogi Guaçu

da entre a rotatória da
Avenida Rodrigo Mazon e
A Secretaria Municipal rotatória de acesso à Rua
de Obras e Mobilidade in- Oscar Chiarelli. O fechaterditou nesta quinta-fei- mento se estenderá até a
ra, 22 de julho, o trânsito próxima terça, dia 27.
em trecho da Avenida
A via permanecerá
Brasil, sentido Centro, devidamente sinalizada
em área compreendi- a fim de orientar o fluxo

de veículos. A medida viabiliza a execução de obras
promovidas pelo Serviço
Autônomo Municipal de
Água e Esgoto (SAMAE)
para instalação de interceptadora de distribuição
de esgoto com tubos de
concreto ao longo de 120

metros de extensão da
pista.
Motoristas de caminhões são recomendados a
fazer o desvio pela Avenida Rodrigo Mazon até
a Rua José de Oliveira, Chiarelli. Lá, devem virar Avenida Brasil sem terem
virarem à direita e diri- outra vez à direita para que passar pela região
girem rumo à Rua Oscar que possam retornar à central da cidade.
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O escritor Hélio Mendes Veiga lança pré-venda da 2ª
edição de seu Livro “Conciliação Bônus e Frutos de uma
Justiça Célere e Eficaz” Revista, Atualizada e Ampliada.

Publicada pela Editora Del Rey de Belo
Horizonte, a obra conta
com texto prefácio de
saudoso Professor Luiz
Flávio Gomes e da Procuradora do Município
de Mogi Guaçu Dra.
Meira Lúcia Ramos,
apresentação do Dr.
Antenor Miranda de
Campos e participação
Especial do Saudoso
Rev. Antônio Luiz Marchioni (PE. Ticão).
Lançada pela primeira vez em 2017, tratase da segunda edição,
revista, atualizada e
ampliada, na qual autor
acrescenta dois temas
que não foram abordados na primeira edição,
entre eles à advocacia

colaborativa e a mediação utilizando a justiça
restaurativa.
Nesta é renovada a
ideia central da primeira edição, refutando a
despicienda resolução
dos conflitos por meio
da via trad icional do
Judiciário que é, para
muitos, penosa e quase
sempre marcada pela
triste sensação de injustiça. Qual o motivo
disso? Entre outros, podemos destacar exces
siva quantidade de demandas que sobrecarregam nossos juízes,
com inúmeras ações
das quais muitas delas
poderiam ser resolvidas
por intermédio da auto
composição.
O livro aborda os mé-

todos consensuais, sobretudo a conciliação e
mediação que são caminhos profícuos em face
de um Judiciário enfadonho e cap enga, destarte, nessa 2ª edição o
autor expõe essenciais
opções de participação
social e novos caminhos
para uma justiça célere
e eficaz na resolução
dos conflitos.
Trocando lentes, o
tema é colocado à vista
de quem vivenc iou o
cotidiano de precário
acesso a prestação jurisdicional pelos ci dadãos, enfim, nesta
obra o autor traz suas
experiências da função
de conciliador no JEC
TJ-SP em os anos de
2010-2018, da prática na advocacia bandeirante Procuradoria
no Mun icípio de Mogi
Guaçu, para falar sobre
o papel do Advogado
na mediação aborda
a justiça restaurativa
aplicável aos processos administrativos no
âmbito das prefeituras
municipais.
Temário da Obra:
EVOLUÇÃO HISTÓRICA / A LIDE E OS
MÉTODOS DE COMPOSIÇÃO / A CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
/ A ADVOCACIA EXERCENDO SUA FUNÇÃO

SOCIAL / A MEDIAÇÃO COMO NOVO PARADIGMA / A MEDIAÇÃO USANDO A JUSTIÇA RESTAURATIVA
/ JUSTIÇA RESTAURATIVA MUNICIPAL.
Sobre o Escritor: Dr.
Hélio Silva de Vasconcelos Mendes Veiga é
Procurador no Município de Mogi Guaçu.
Escritor com inúmeras
publicações no Brasil e
Europa. É Graduado em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade
Camilo Castelo Branco
(2007), Mestrando em
direitos difusos e coletivos na universida
de metropolitana de
Santos (2010). Possui
Pós-graduação em di
reito público pela faculdade Damásio de Jesus
(2008), em direito penal e legislação penal
especial (2010) e em direito internacional pelo
Centro Universitário
Salesiano de São Paulo
(2012). É Esp ecialista
em Educação- EAD
pela Universidade Braz
Cubas-SP (2016). Em
sua trajetória atuou
como Conciliador no
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo,
suas realizações com
uso dos métodos consensuais e alternativos
de resolução dos con-

flitos, foram selecionadas pelo INSTITUTO
INNOVARE, com o que
sua prática foi deferida
em 17ª edição do prêmio Innovare (2020).
Site: www.mvc.adv.br
e-mail: heliomendes@
adv.oabsp.org.br
Adquira já a 2ª edi-

ção do Livro “Conciliação Bônus e Frutos de
uma Justiça Célere e
Eficaz” Revista, Atualizada e Ampliada, informações através do
WhatsApp 11 9.74997809 ou envie e-mail
para contato@mvc.adv.
br.

Cultura divulga cronograma de atividades de
agosto de artistas aprovados na Lei Aldir Blanc
De Itapira
A Secretaria de Cultura e Turismo divulgou
hoje o cronograma de
atividades para o mês
de agosto de artistas
que foram aprovados
na Lei Aldir Blanc. Ao
todo, foram 52 projetos
aprovados em Itapira relacionados à manutenção
de espaços, formação
de agentes, intervenção
artística, documentários
e eventos. Os recursos
recebidos variam de R$
700 a R$ 30 mil e o valor
total que será distribuído
entre todos os proponentes é de R$ 434.722,90
custeados pelo Governo
Federal.
Todas as atividades
são gratuitas e abertas à
população de acordo com
o público alvo definido
para cada uma. Os releases de cada uma estão
abaixo.
PROJETO BALAN-

GANDÃ - PAULO BAZANI
Release: Atividades
de Canto Coral Infanto
Juvenil semanais.
Público Alvo: Crianças
e jovens de 09 a 17 anos
Inscrições pelo site:
balanganda.art.br/participe ou telefone (19)
9.8110-8181
Horário: Turma Manhã das 08:00h as 10:30h Turma Tarde das 17:00h
as 19:30h
Local: Rua Padre Ferraz, 444 - Santa Cruz
Vagas: 20

também estimular o resgate romântico da magia
do rádio. A web rádio está
24 horas no ar com dj
online. As transmissões
ao vivo acontecem aos
sábados de manhã em
datas específicas.
Público Alvo: Comunidade em geral, em especial os amantes da boa
música e da rádio brasileira. O acesso é online, e
gratuito.
Período: de 13 de maio
a 24 de outubro.
Acesso: https://radioantenados.net.br
Contato: centraldoouWEB RÁDIO CUL- vinte@radioantenados.
TURAL “ANTENADOS” net.br ou por WhatsApp
Criação, produção e (19)99824-3269.
locução de Patrícia Bazani com supervisão de
OFICINA TRACristiano Lopes
JETÓRIA DO FUNK Release: De caráter WAGNER MELLO
educativo, a proposta é
Release: Venha convalorizar a cultura pop- hecer a história do Funk
ular brasileira e ser um durante as décadas de
canal para artistas ama- uma forma ativa, exdores de Itapira e região plorando as diferenças
divulgarem suas artes. E rítmicas com muita per-

cussão - corporal e instrumental.
Público Alvo: Comunidade em geral com idade
acima de 14 anos, especialmente educadores
sociais, professores de
música, artes, pedagogos
e demais interessados.
Inscrições pelo telefone: (19) 9.8195-2851
Local: Rua Comendador João Cintra, nº 91
– Centro
Data: 14/08/21
Horário: 09h as 11h
Vagas: 20
OFICINA DO SAMBA
- WAGNER MELLO
Release: A proposta
é vivenciar o Samba no
corpo, nos instrumentos,
nos diferentes estilos e
possibilidades.
Público Alvo: Comunidade em geral com idade
acima de 12 anos, especialmente educadores
sociais, professores de
música, artes, pedagogos
e demais interessados.
Inscrições pelo telefone: (19) 9.8195-2851
Local: Rua Comendador João Cintra, nº 91
– Centro
Data: 14/08/21
Horário: 14h as 16h
Vagas: 20
MÚSICAS E MOVIMENTO PROPOSTA DA
ATUALIDADE - SALUA
OLIVEIRA
Release: Propostas
pedagógicas-musicais
aplicadas nos hits de
“2020” e “2021” de forma
divertida, ativa e criativa.
Público Alvo: Comunidade em geral com idade
acima de 10 anos, especialmente educadores
sociais, professores de
música, artes, pedagogos
e demais interessados
Inscrições pelo tele-

fone: (19) 9.8283-7077
Local: Rua Comendador João Cintra, nº 91
– Centro
Data: 21/08/21
Horário: 09h as 11h
Vagas: 20

TSURU - VALERIA N.
MENEGHINI
Release: A oficina vem
propor aos participantes
permear a história do
Origami, ampliar o repertório cultural através
da contação de história
LIVE DE HARMONIA sobre o Tsuru, aprender
BÁSICA - TIAGO ROSA e experimentar a dobraLocal: Apresentação dura na prática.
on-line (live), via YouPúblico-alvo: aberto a
tube ou Google Meet nas todos que se interessem
plataformas da Secretar- pelo assunto
ia da Cultura de Itapira.
Local: Praça CEU Istor
Duração: 50 minutos Luppi
Data: 25/08/21
Data: 28/08/2021
Horário: 19:00h
Horário: Das 13h às
Release: de uma aula 14h30
de harmonia básica para
Vagas:15
todos nos instrumentos,
Inscrições: (19)
a bordando os seguintes 98947-0729
temas:
- Elementos Básicos
INICIAÇÃO E SENSIda Música
BILIZAÇÃO MUSICAL
- Noções de estrutura - DIANA BITENCOURT
dos acordes
Release: A oficina pro- Progressões dos porcionará atividades
acordes
e brincadeiras rítmicas
Publico Alvo: Estu- atreladas ao repertório
dantes de música em folclórico, experimentangeral
do a criação de ritmos de
Vagas: Ilimitadas
forma lúdica e intuitiva
com reações corporais
O F I C I N A D A N Ç A e com o manuseio de
CRIATIVA - TAMIRA instrumentos de perM.B. BOSSO
cussão, culminando em
Release: A oficina uma apresentação final.
vem propor aos particiPúblico alvo: Crianças
pantes um momento de de 7 a 12 anos
socialização e interação,
Número de vagas: 25
visando o prazer do movData: 28/08/2021
imento e o autoconheciHorário: 13h às 15h
mento por meio da dança
Local: EE Júlio Mescriativa.
quita - Rua Campos
Público-alvo: aberto a Salles – 35
todos que se interessem
Formulário de inpelo assunto.
scrição:
Local: Praça CEU no
https://docs.gooIstor Luppi
gle.com/forms/d/1tData: 28/08/2021
kRZNCS8lyHea0TmHorário: Das 9h as 4NI6p6qcjWYUdc7GU10h30
jF_CWyMinM/edit
Vagas: 15
Telefones para contaI n s c r i ç õ e s : ( 1 9 ) to: Nathalia (13) 9815298947-0729
0896 / Jéssica (19)
98850-3775 / Diana (19)
OFICINA ORIGAMI 98194-1793

03 de Agosto 2021
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Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021
O Munícipio de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público e para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO do Pregão acima mencionado. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
DESTE EDITAL. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021.
DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 009/2021
AVISO
1ª REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 040/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE
EDITAL. Data da Realização 17/08/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021.
DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 009/2021
QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O AVISO E O EDITAL PREVALECE O EDITAL.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 86,79”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 025/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 025/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição futuras de produtos de higiene e
limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos munícipes cadastrados nos programas Assistências deste município - Combate ao Corona vírus - Covid-19, tendo como detentora
da Ata a empresa: C R Vieira Produtos Hospitalares, CNPJ Nº 37.970.604/0001-70, Total Fornecedor
R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais), COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME,
CNPJ Nº 62.479.555/0001-15, Total Fornecedor R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais),
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP, CNPJ Nº 17.357.402/0001-40,
Total Fornecedor R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME,
CNPJ Nº 02.573.131/0001-93, Total Fornecedor R$ 20.176,00 (vinte mil cento e setenta e seis reais),
RODRIGO TONELOTTO, CNPJ Nº 02.514.617/0001-50, Total Fornecedor R$ 1.656,00 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Artur Nogueira, 12 de julho de 2021. RAFAEL PADILHA ZOPOLATO
– Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 025/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 025/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição futuras de produtos de higiene e
limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos munícipes cadastrados nos programas Assistências deste município - Combate ao Corona vírus - Covid-19, tendo como detentora
da Ata a empresa: C R Vieira Produtos Hospitalares, CNPJ Nº 37.970.604/0001-70, Total Fornecedor
R$ 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais), COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME,
CNPJ Nº 62.479.555/0001-15, Total Fornecedor R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais),
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP, CNPJ Nº 17.357.402/0001-40,
Total Fornecedor R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME,
CNPJ Nº 02.573.131/0001-93, Total Fornecedor R$ 20.176,00 (vinte mil cento e setenta e seis reais),
RODRIGO TONELOTTO, CNPJ Nº 02.514.617/0001-50, Total Fornecedor R$ 1.656,00 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Artur Nogueira, 12 de julho de 2021. AMARILDO BOER, Secretário
de Assistência e Desenvolvimento Social - Autoridade Competente – Decreto nº 009/2021
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A vacina salva! Mogi
reduz em 46% o número
de óbitos por Covid
De Mogi Mirim
Desde março de 2021,
quando a segunda onda
da Covid-19 chegou com
força, vitimando inúmeras pessoas e lotando os leitos hospitalares,
as autoridades de saúde
passaram a travar uma
constante e incansável
luta com a doença.
Em Mogi Mirim,
foram diversas as estratégias para tentar controlar
a contaminação e trazer
segurança à população.
Dentre essas estratégias,
a vacinação eficaz, com
organização e no menor
tempo possível, foi a decisão mais acertada.
A Administração Municipal concentrou todos
os esforços na busca pelo
controle da doença em
âmbito local. E o resultado deste esforço coletivo

vem sendo apresentado
nos últimos dias…
Mogi Mirim está, neste
momento, com a menor
taxa de ocupação de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) desde Março de
2021.
Outra boa notícia é
que, com o avanço da
vacinação, o número de
óbitos por Covid-19 caiu
consideravelmente. Em
média, a redução está na
casa dos 48%.
Para se ter uma ideia
melhor do que este dado
estatístico representa,
em Março de 2021, Mogi
Mirim contabilizou 49
mortes por Covid-19. Em
Abril foram outros 50
óbitos, seguidos por 31
(Maio) e 42 (Junho).
Neste mês de Julho,
até a data de ontem (30),
Mogi Mirim registrou o
menor número de óbitos

por Covid-19 do período:
26 mortes.
De acordo com as autoridades de saúde, o
progresso da vacinação
é a única explicação para
este reflexo positivo de
redução do número de
mortes.
Atualmente, o Município já vacinou toda a
população com mais de
30 anos com a primeira dose e avança com
a aplicação da segunda dose nos grupos prioritários, de acordo com
o Calendário Municipal
de Imunização.
Até agora, foram
aplicadas 77.925 doses
em Mogi Mirim, sendo
55.673 pessoas imunizadas com, pelo menos, a
primeira dose e 22.252
pessoas vacinadas com
dose única ou segunda
dose completa.

Reforma do
Laboratório Municipal
está finalizada

"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 94,68”

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da
Sede da Comarca de Conchal - SP
Rua Moji Mirim, nº 455 - Fone (19) 3866-1364
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas, autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta: das 09:00 às 17:00 horas,
Aos Sábados das 09:00 às 12:00 horas.
Arthur Jorge do Vale, Tabelião e Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Conchal - SP
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
Exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
──

─────────────────────────────────────────────────────────────

RAFAEL APARECIDO DE CAMPOS GALVÃO e TAMIGLEISA FERNANDA GENEROSO, sendo RAFAEL APARECIDO DE CAMPOS GALVÃO, solteiro, nascido no dia vinte e seis de outubro
de um mil e novecentos e noventa (26/10/1990), de nacionalidade brasileira, Repositor, natural
de Socorro - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de APARECIDO GALVÃO
e de NEUSA DE CAMPOS; e TAMIGLEISA FERNANDA GENEROSO, solteira, nascida no dia
doze de julho de um mil e novecentos e noventa e oito (12/07/1998), de nacionalidade brasileira,
Do lar, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de MARIA
HELENA GENEROSO.
─

──────────────────────────────────────────────────────────────

BRUNO CÉSAR BORDINI e KARINA CAMARGO ARCHANGELO, sendo BRUNO CÉSAR BORDINI, solteiro, nascido no dia dezoito de agosto de um mil e novecentos e noventa e nove (18/08/1999),
de nacionalidade brasileira, Auxiliar de Decoração, natural de Araras - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de JULIO CESAR BORDINI e de MAGDA MARON; e KARINA
CAMARGO ARCHANGELO, solteira, nascida no dia dezessete de janeiro de um mil e novecentos e noventa e sete (17/01/1997), de nacionalidade brasileira, Assistente de Vendas, natural de Conchal - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de EDERALDO LUIZ
ARCHANGELO e de JUCY CLAIRE CAMARGO ARCHANGELO.
──────────────────────────────────────────────────────────────
WASHINGTON LEITE DE SENA e GRAZIELA CHINALIA RODRIGUES, sendo WASHINGTON
LEITE DE SENA, solteiro, nascido no dia dois de dezembro de um mil e novecentos e noventa
e quatro (02/12/1994), de nacionalidade brasileira, Marcineiro, natural de Capão Bonito - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filho de ADERSON BERNARDO DE SENA e de MARIA
DAS DORES PEREIRA LEITE DE SENA; e GRAZIELA CHINALIA RODRIGUES, solteira, nascida
no dia dezoito de novembro de dois mil (18/11/2000), de nacionalidade brasileira, Do lar, natural
de São Paulo - SP, residente em Conchal, Estado de São Paulo, filha de ELSONILTON MEIRELES RODRIGUES e de CRISTINA APARECIDA CHINALIA RODRIGUES.
─

─────────────────────────────────────────────────────────────

JOÃO SEVERINO DA SILVA e VANDA APARECIDA DE SOUZA, sendo JOÃO SEVERINO DA
SILVA, divorciado, nascido no dia onze de maio de um mil e novecentos e cinquenta e cinco
(11/05/1955), de nacionalidade brasileira, aposentado, natural de Ferreiros - PE, filho de MANOEL SEVERINO DA SILVA e de NELIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO; e VANDA APARECIDA
DE SOUZA, solteira, nascida no dia dez de abril de um mil e novecentos e setenta e dois
(10/04/1972), de nacionalidade brasileira, costureira, natural de Conchal - SP, residente em
Conchal, Estado de São Paulo, filha de BERTOLINO ATANASIO DE SOUZA SOBRINHO e de
CREUSA RIBEIRO DE SOUZA.
─

──────────────────────────────────────────────────────────────
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume.
Conchal, 30 de julho de 2021.
O Oficial: Arthur Jorge do Vale

De Mogi Mirim
As obras de infraestrutura do Laboratório Municipal “Orlando Ceravolo” estão finalizadas.
Nesta segunda-feira (2),
o Prefeito Paulo Silva
visitou o prédio já reformado – localizado ao
lado do CEM (Centro de
Especialidades Médicas), responsável por
realizar cerca de 15 mil
exames laboratoriais por
mês.
A ação coordenada
pela Secretaria de Saúde
viabilizou melhorias em
todos os núcleos laboratoriais: Bioquímica,
Urinálise, Microbiologia, Hematologia e Imunologia/Sorologia. Com

Editais

uma equipe composta por 20 integrantes,
no período de janeiro
a julho, o laboratório
municipal fez aproximadamente 124 mil
exames. Os resultados
são encaminhados para
as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) através de
sistema digital.
“É uma prestação de
serviço essencial à população. Estamos empenhados em fazer as melhorias na área de Saúde.
Com poucos recursos e
num prazo pequeno, já
conseguimos viabilizar
as benfeitorias no laboratório”, destacou o
Prefeito Paulo Silva.
Com duração aproximada de 2 meses, as

obras englobaram os
serviços de elétrica, hidráulica, informática,
além dos trabalhos de
construção civil, desde
o telhado, a pintura de
todo o prédio, as grades,
além da jardinagem. Os
investimentos chegaram
a R$ 6 mil. A próxima
etapa será avançar com
as obras no CEM.
Na visita, o Prefeito
foi acompanhada pela
Vice-Prefeita Maria Alice Mostardinha, as vereadoras Sônia Módena e
Luzia Cortes Nogueira,
a secretária de Saúde,
Clara Carvalho, o gerente Pedro Gonçalves e
a farmacêutica coordenadora do laboratório,
Marília Pissato.

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PP 014/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Presencial n° 014/2021, cujo objeto é registro de preços para futuras aquisições de materiais esportivos (de
consumo e permanentes), conforme termo de referência (Anexo III) que integra este edital. para as
empresas: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME - CNPJ Nº 13.964.652/0001-98 no valor total de R$
28.648,00 - (Vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais), RODRIGO TOLOSA RICO - CNPJ
00.868.882/0001-01 no valor total de R$ 37.097,56 - (Trinta e sete mil, noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 31.315.649/000125 no valor total de R$ 36.145,09 - (Trinta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e nove centavos).
Artur Nogueira, 29 de julho de 2021. RAFAEL PADILHA ZOPOLATO – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PP 014/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Presencial n° 014/2021, cujo objeto é registro de preços para futuras aquisições de materiais esportivos
(de consumo e permanentes), conforme termo de referência (Anexo III) que integra este edital. para
as empresas: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME – CNPJ Nº 13.964.652/0001-98 no valor total de R$
28.648,00 - (Vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais), RODRIGO TOLOSA RICO - CNPJ
00.868.882/0001-01 no valor total de R$ 37.097,56 - (Trinta e sete mil, noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 31.315.649/000125 no valor total de R$ 36.145,09 - (Trinta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e nove centavos).
Artur Nogueira, 29 de julho de 2021. CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES – SECRETÁRIO DE
ESPORTES E LAZER.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

03 de Agosto 2021
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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 101/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 3787-3/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): TRATORMEC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP. Objeto: Fornecimento de equipamentos para serem utilizados no veículo pesado denominado Patrol RG 140B. Vigência: 90 (noventa)
dias. Valor total: R$ 7.476,00 (sete mil e quatrocentos e setenta e seis reais). Dotação orçamentária:825-17.01.20.606.0016.2.021.339030.01.1100000. Data de assinatura: 28/07/2021. Artur Nogueira,
02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 102/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4713-8/2021 tendo como
partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): BRALAV SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA - ME. Objeto: Prestação de serviços por meio de equipes de trabalho distribuídas, nas 24
(vinte e quatro) unidades escolares do Município, serviços de limpeza e conservação nos prédios e móveis
destas unidades durante o período compreendido entre 28/07/2021 e 18/08/2021, totalizando 153 (cento
e cinquenta e três) diárias. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor total: R$ 7.476,00 (sete mil e quatrocentos
e setenta e seis reais). Dotação orçamentária: 630-10.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data
de assinatura: 28/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 1.680,00 (um mil e seiscentos e oitenta reais),
perfazendo o valor total: R$ 20.160,00 (vinte e mil e cento e sessenta reais). Dotação orçamentária:
715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 130/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): SIMEI NASCIMENTO DE FRANÇA 28553972860 - ME. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação
de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Trombone de Pisto, Bombardino,
Trombone de Vara” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 40 horas.
Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
perfazendo o valor total: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Dotação orçamentária: 71512.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 103/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4074-5/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): FÁBIO
OLIVEIRA MARIANO - ME. Objeto: Fornecimento de materiais de construção para obras de construção e acabamento do canil da Polícia Municipal. Vigência: 60 (sessenta) dias. Valor total: R$
11.089,59 (onze mil e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Dotação orçamentária: 87720.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000. Data de assinatura: 29/07/2021. Artur Nogueira, 02 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 131/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): WESLEY DHIEGO CAMARA AGUIAR 86033816234 - ME. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de
serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Violão II” para Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 32 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor
mensal: R$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), perfazendo o valor total: R$ 13.440,00 (treze mil e quatrocentos e quarenta reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000.
Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.

CONTRATO Nº 116/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ANA LIA DELLA TORRE 38402749828 - ME. Objeto: Prorrogação contratual
por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços
de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Piano II” para Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo. Carga horária mensal: 72 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal:
R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais), perfazendo o valor total: R$ 30.240,00 (trinta mil e
duzentos e quarenta reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000.
Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.

CONTRATO Nº 132/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): WESLEY DHIEGO CAMARA AGUIAR 86033816234 - ME. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação
de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Cordas Friccionadas Agudas e
Prática Instrumental” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 80 horas.
Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
perfazendo o valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Dotação orçamentária: 71512.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 117/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): CAMILA TAGLIARI DE CAMARGO 38431129832 - ME. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da
prestação de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Pintura” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 44 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00
(trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 1.540,00 (um mil e quinhentos e quarenta reais), perfazendo
o valor total: R$ 18.480,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais). Dotação orçamentária: 71512.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 134/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019
- PROCESSO ADM Nº 1912-3/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ARTHUR FRANCISCO MACHADO 36405251837. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Canto Coral e Flauta Doce”
para Secretaria Municipal de Educação. Carga horária mensal – Flauta Doce: 20 horas e Coral: 10
horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta
reais), perfazendo o valor total: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). Dotação orçamentária: 65210.02.12.365.0036.2.050.339039.01.2130000; 630-10.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data
de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 118/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ELIANE IZABEL CARNEIRO - ME. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze)
meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços de natureza
intelectual em oficina cultural na modalidade “Dança I” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Carga horária mensal: 24 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 840,00
(oitocentos e quarenta reais), perfazendo o valor total: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais). Dotação
orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur
Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 135/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 PROCESSO ADM Nº 1912-3/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): PAULO HENRIQUE FRANCISCO 40600229858. Objeto: Prorrogação contratual
por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços
de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Violino e Flauta” para Secretaria Municipal de
Educação. Carga horária mensal: 40 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor total: R$ 16.800,00 (dezesseis mil
e oitocentos reais). Dotação orçamentária: 630-10.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data de
assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 120/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): IEDA CAMPOS RIBEIRO 74167731487 - ME. Objeto: Prorrogação contratual
por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços
de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Violão I” para Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo. Carga horária mensal: 80 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil
e seiscentos reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de
assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 136/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019
- PROCESSO ADM Nº 1912-3/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira/SP e Contratado(a): CAMILA ROBERTA AVANSINI 44426394856. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação
de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Fanfarra, Trombone e Violão”
para Secretaria Municipal de Educação. Carga horária mensal: 64 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00
(trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais), perfazendo
o valor total: R$ 26.880,00 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta reais). Dotação orçamentária: 63010.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 121/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ADAGIO – ACADEMIA DE DANÇA. Objeto: Prorrogação contratual por 12
(doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços de
natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Balé I” para Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo. Carga horária mensal: 110 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal:
R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais), perfazendo o valor total: R$ 46.200,00 (quarenta e
mil e duzentos reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de
assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 122/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): ARTHUR FRANCISCO MACHADO 36405251837. Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de
serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Madeiras Graves, Teoria Musical e
Prática Instrumental” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 64 horas.
Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais), perfazendo o valor total: R$ 26.880,00 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta reais). Dotação
orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur
Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 123/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): DAVID FERNANDO CORDEIRO 30899553850. Objeto: Prorrogação contratual
por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços
de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Capoeira II” para Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 24 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor
mensal: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), perfazendo o valor total: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura:
28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 125/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MATHEUS NICOLAS DOS SANTOS 44032852871. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação
de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Cordas Friccionadas Graves,
Prática Instrumental e Musicalização Infantil” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 60 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.100,00 (dois
mil e cem reais), perfazendo o valor total: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Dotação
orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur
Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 126/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): NEIVO JOSE FERREIRA FILHO 46757956845 - ME. Objeto: Prorrogação contratual
por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços
de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Violão III” para Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo. Carga horária mensal: 32 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal:
R$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), perfazendo o valor total: R$ 13.440,00 (treze mil e quatrocentos e quarenta reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de
assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 127/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): PAULO HENRIQUE FRANCISCO 40600229858 - ME. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de
serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Madeiras Graves, Violão, Banda Marcial, Flauta Doce e Canto Coral” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal:
80 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais), perfazendo o valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Dotação orçamentária:
715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 128/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RAFAEL SANTANA DE LIMA 40929553857 - ME. Objeto: Prorrogação contratual
por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de serviços
de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Trompete I” para Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 80 horas. Valor hora/aula: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Valor
mensal: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil
e seiscentos reais). Dotação orçamentária: 715-12.01.13.392.0008.2.012.339039.01.1100000. Data de
assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 129/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
- PROCESSO ADM Nº 8496-4/2017, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RODRIGO DE CARVALHO ROSA 34857178869 - ME. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação de
serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Percussão Sinfônica I e II, Percussão
Corporal” para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Carga horária mensal: 48 horas. Valor hora/

CONTRATO Nº 137/2019 – 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019
- PROCESSO ADM Nº 1912-3/2019, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): MATHEUS NICOLAS DOS SANTOS 44032852871. Objeto: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 01/07/2021 e 30/06/2022, oriundo da prestação
de serviços de natureza intelectual em oficina cultural na modalidade “Fanfarra, Trombone, Coral e
Sinos” para Secretaria Municipal de Educação. Carga horária mensal: 64 horas. Valor hora/aula: R$
35,00 (trinta e cinco reais). Valor mensal: R$ 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais), perfazendo
o valor total: R$ 26.880,00 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta reais). Dotação orçamentária: 63010.01.12.361.0036.2.049.339039.01.2200000. Data de assinatura: 28/06/2021. Artur Nogueira, 02 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - PROCESSO ADM
Nº 1988-9/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a):
C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de produtos
de higiene e limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos munícipes cadastrados
nos programas assistenciais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 2.592,00 (dois mil e quinhentos
e noventa e dois reais). Dotação orçamentária: 594-07.01.08.244.0014.2.096.339030.05.3120000. Data
de assinatura: 26/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - PROCESSO
ADM Nº 1988-9/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de
produtos de higiene e limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos munícipes
cadastrados nos programas assistenciais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 3.840,00 (três mil e
oitocentos e quarenta reais). Dotação orçamentária: 594-07.01.08.244.0014.2.096.339030.05.3120000.
Data de assinatura: 26/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - PROCESSO
ADM Nº 1988-9/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. Objeto: Registro de preços para aquisição
futura de produtos de higiene e limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos
munícipes cadastrados nos programas assistenciais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais). Dotação orçamentária: 594-07.01.08.244.0014.2.096.339030.05.3120000.
Data de assinatura: 26/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - PROCESSO ADM Nº 1988-9/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): RICARDO GONÇALVES ITAPIRA. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de
produtos de higiene e limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos munícipes cadastrados nos programas assistenciais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 20.176,00 (vinte mil e
cento e setenta e seis reais). Dotação orçamentária: 594-07.01.08.244.0014.2.096.339030.05.3120000.
Data de assinatura: 26/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - PROCESSO
ADM Nº 1988-9/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RODRIGO TONELOTTO. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de produtos de
higiene e limpeza, para compor kits de higienização, que serão fornecidos aos munícipes cadastrados
nos programas assistenciais. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 1.656,00 (um mil e seiscentos e
cinquenta e seis reais). Dotação orçamentária: 594-07.01.08.244.0014.2.096.339030.05.3120000. Data
de assinatura: 26/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - PROCESSO ADM Nº 2726-2/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de materiais esportivos (consumo e permanentes). Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 28.648,00 (vinte e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais). Dotação orçamentária: 86419.01.27.812.0009.2.014.339030.01.110000; 852-19.01.27.812.0009.1.013.449052.01.110000. Data de
assinatura: 29/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - PROCESSO ADM Nº 2726-2/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/
SP e Contratado(a): RODRIGO TOLOSA RICO. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de
materiais esportivos (consumo e permanentes). Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 37.097,56
(trinta e sete mil e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). Dotação orçamentária: 86419.01.27.812.0009.2.014.339030.01.110000; 852-19.01.27.812.0009.1.013.449052.01.110000. Data de
assinatura: 29/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - PROCESSO
ADM Nº 2726-2/2021, tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para aquisição futura de materiais esportivos (consumo e permanentes). Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$
36.145,09 (trinta e seis mil e cento e quarenta e cinco reais e nove centavos). Dotação orçamentária: 86419.01.27.812.0009.2.014.339030.01.110000; 852-19.01.27.812.0009.1.013.449052.01.110000. Data de
assinatura: 29/07/2021. Artur Nogueira, 02 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 820,56”
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