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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)

Rodrigo Falsetti realiza ato 
simbólico de entrega da 

revitalização da Ponte de Ferro

Pesquisa 
aponta 

aprovação 
de 88,9% do 

abastecimento 
de água em 

Itapira

Pedreira inicia 
a imunização 
de pessoas a 
partir dos 25 
anos contra 

a COVID-19 
nesta quinta-
feira, 29 de 

julho

Carlos Alberto 
vistoria novos 
equipamentos 
de diagnóstico 
por imagem 

que atenderão 
a população de 

Amparo

A vacina 
salva! Mogi 
reduz em 
46% o 

número de 
óbitos por 

Covid

Turismo inicia 
hoje inscrições 
para 1º Festival 
Gastronômico 

Sabores do 
Guaçu

Em visita de Vanderlei Macris, Fernando Capato pede 
recurso para pavimentação da HBR-253

O deputado federal Vander-
lei Macris esteve nesta quinta-
feira, dia 29, em Holambra 
para se reunir com o prefeito 
Fernando Capato, o vice Miguel 
Esperança, o presidente da Câ-
mara, Mauro Sérgio de Oliveira, 
o Serjão, e os vereadores Her-
mindo Felix, Janderson Adria-
no 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 re-
gião do Borda da Mata. “A vici-
nal, que liga o bairro à SP-107, 
futuramente fará parte de um 
corredor que será fundamen-
tal para desafogar o tráfego. A 
pavimentação da via facilitará 
ainda o escoamento da produ-
ção. Trata-se um investimento 
importante que irá contribuir 
com a mobilidade urbana em 
nosso município”, explicou o 
prefeito. 
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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 Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS). Assim, as escolas lo-
calizadas em municípios onde 
há autorização para o funcio-
namento 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, res-
peitando o distanciamento 
mínimo de 1 metro entre as 
pessoas. O ano letivo se en-
cerra em 23 de dezembro para 
toda a rede. “Vamos voltar 
com cuidado, atenção, respei-
tando a ciência e avançando 
na vacinação. Nossas escolas 
estão preparadas para receber 
as equipes e os estudantes 

em um ambiente seguro e se-
guindo todos os protocolos”, 
afirmou o secretário estadual 
da Educação Rossieli Sorares.

Caso a escola não tenha 
capacidade física de atender 
100% dos alunos diariamen-
te, dentro do distanciamento 
proposto, a unidade terá au-
tonomia para definir a melhor 
forma de revezamento dos 
estudantes, de forma que 
o máximo de alunos sejam 
atendidos dentro das regras 
de saúde.

O prefeito Rodrigo Fal-
setti 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. De-
nominada 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. 

Uma pesquisa feita recen-
temente pela Indsat (Indica-
dores de Satisfação dos Servi-
ços 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’.

O Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Pedreira recebeu na 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 
Goulart, secretária municipal 
de Saúde

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 passa-
ram a travar uma constante e 
incansável luta com a doença.

Em Mogi Mirim, foram di-
versas as estratégias para ten-
tar controlar a contaminação e 
trazer segurança à população. 
Dentre essas estratégias, a vaci-
nação eficaz, com organização 
e no menor tempo possível, foi 
a decisão mais acertada.

O prefeito de Amparo, Car-
los 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 aten-
derá os casos da Santa Casa 
e as demandas das Unidades 
Básicas de Saúde de Amparo.

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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ARTIGOS

Hoje, acordei disposto a 
criar uma polêmica. Que-
ro 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 conser-
vador na contramão dessa 
tendência. Outro dia ouvi 
uma mãe desesperada por-
que o filho queria ganhar a 
vida vendendo artesanato. 
Você já viu alguém venden-
do artesanato ficar rico? Eu 
já, minha senhora. Há pou-
co, uma empresa americana 
comprou um marketplace 
brasileiro de produtos ar-
tesanais por cerca de R$ 1 
bilhão.

Se nas palavras de Adam 
Smith o capitalismo tem a 
sua mão invisível, que regu-
la o livre mercado, costumo 
dizer que, em inovação, 
temos a teoria do pé cansa-
do. Existe uma força oculta 
na sociedade que empurra 
milhões de pessoas todos os 
dias a andarem da mesma 
forma, na mesmíssima di-
reção, 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 dei-
xar que nosso pé cansado 
interrompa a caminhada, 
ou nos impeça de conhecer 
diferentes trajetos.

Tenho amigos que usam 
as redes sociais para recla-
mar. Reclamam da política, 
da saúde, da economia, das 
escolas públicas... Pode-
riam fazer diferente. Usar 
as redes para se inspirarem 
com novas ideias e toma-
rem atitudes. Se os sócios 
de uma startup no interior 
de São Paulo tivessem se 
contentado em apenas re-
clamar 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 determina-
dos cursos de universidades 
particulares. Em contato 
com essas instituições, ne-
gociaram descontos, pas-
sando 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 clas-
ses B, C e D, que estão no 
mercado de trabalho e pa-
gam a própria mensalidade.

O e-commerce nos ensi-
na 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 opor-
tunidades.

De acordo com a Asso-
ciação das Empresas de 
Tecnologia da Informação 
(Brasscom), o Brasil forma 
a cada ano cerca de 45 mil 
pessoas na área, enquan-
to as empresas abrem 70 
mil vagas no período. O 
investimento de grandes 
corporações em startups é 
crescente. Até maio, as star-
tups brasileiras levantaram 
US$ 3,2 bilhões em investi-
mento, 90% do total conta-
bilizado em 2020, conforme 
relatório do Distrito.

O mercado está disposto 
a pagar por inovação e ino-
var 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 du-
rante algumas horas para 
o site ganhar competitivi-
dade. Troca de home como 
quem troca de roupa.

Nesse cenário, os so-
nhos dos pais precisam 
mudar, porque os dos filhos 
já mudaram. Das empre-
sas 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-

jar na escassez e no excesso. 
Caso não tenha recursos 
para investir em projetos, 
cria uma interface de finan-
ciamento coletivo. Se as in-
formações de determinado 
setor estão desorganizadas, 
desenvolve uma plataforma 
que mapeia dados e os exi-
be com clareza, ajudando 
outros cidadãos a interagir, 
buscar apoio, realizar novas 
descobertas. O e-commer-
ce, por exemplo, nos inspira 
a ser facilitadores de deci-
sões 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 cola-
borativo da empresa a algu-
mas 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 estí-
mulo ao questionamento 
e à capacidade criativa. 
Algumas pessoas entende-
ram errado e acharam que, 
para suas empresas terem 
sucesso, bastaria colocar 
um pula-pula na sala de 
reunião. Não é uma ques-
tão de brinquedos, mas de 
cultura.

O método montessoriano 
se contrapõe ao modelo tra-
dicional de absorção passi-
va de conteúdo, que ignora 
nuances, diferentes jeitos 
de ser das pessoas, e enco-
raja 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 empreen-
dedorismo e investimento 
em startups, que no início 
de sua carreira ele valori-
zava as ideias brilhantes. 
Com o tempo, percebeu 
que ideias brilhantes eram 
insuficientes. Para investir 
em uma startup, ele procu-
rava empreendedores com 
capacidade de executá-las.

Na São Paulo que se re-
cupera da pandemia, já 
começo a ver as ruas mais 
cheias de carros, conges-
tionamentos. 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 planejamen-
to 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 diferen-
te? Tem momentos que não 
dá para fazer as coisas como 
sempre foram feitas. Fica a 
dica: jovens com veia em-
preendedora, desobedeçam 
a seus pais!

*Hugo Alvarenga é só-
cio-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.

Tenho refletido bas-
tante sobre a perversa 
atuação dos extermi-
nadores do futuro, que 
persistem na sua em-
preitada de destruir a 
natureza e, com isso, 
abreviar a aventura hu-
mana neste planeta. 

Todavia, não é o úni-
co perigo que ameaça 
os humanos, segundo 
alguns pensadores. A 
possibilidade de uma 
extinção da vida racio-
nal pelo suprassumo da 
criação inteligente, não 
está fora do horizonte 
da futurologia.

O filósofo e profes-
sor da universidade de 
Oxford, Nick Bostrom, 
em seu livro “Super in-
teligência: caminhos, 
perigos, estratégias”, 
sustenta ser questão de 
tempo chegar ao estágio 
em que os computado-
res superem nosso inte-
lecto e nos considerem 
descartáveis. 

É mais do que pro-
vável que a inteligência 
artificial ultrapasse a 
capacidade intelectual 
de gênios como Isaac 
Newton, Charles Da-
rwin e Sigmund Freud. 

A forma de se atingir a 
superinteligência não se 
restringe ao aprimora-
mento técnico de equi-
pamentos já existentes. 
Nem se circunscreve ao 
aumento da capacidade 
dessas máquinas. O pe-
rigo está na combinação 
cérebro e máquina. É 
possível simular a evo-
lução das espécies e, 
portanto, ao criar um 
algoritmo genético, da-
ríamos concretização à 
ideia de gerar bebês su-
perinteligentes. Seriam 
eles mais inteligentes 
do que a máquina? Ou 
teriam qualificação para 
criar equipamentos de 
inteligência ainda su-
perior? 

Uma outra fórmula 
de se atingir a supe-
rinteligência é aceitar 
ligações entre entes com 
intelecto privilegiado. 
Algo parecido com a in-
ternet. Só que toda má-
quina demanda progra-
mação e as mais inteli-
gentes serão capazes de 
fazer interpretações que 
os seus programadores 
não imaginaram. Isso é 
o que se chamaria “cria-
ção perversa” e que, sem 

o limite da ética poderia 
conduzir à extinção da 
raça humana. 

Um outro tema é o 
que ele chama de “in-
fraestrutura em profu-
são”, 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 previsi-
bilidade 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 dis-
simular. Lembra ficção 
científica? Os adeptos 
dessa verdadeira arte 
sabem que os ficcionis-
tas ficaram para trás 
diante da realidade com 
a qual hoje já podemos 
contar.

*José Renato Nalini 
é Reitor da Uniregis-
tral, docente da Pós-
graduação da Uninove e 
Presidente da Academia 
Paulista de Letras - ges-
tão 2021 – 2022. 

Compartilho com 
todos vocês, prezados 
leitores, trecho da pró-
xima edição de meu 
livro Jesus, o Libertador 
Divino:

O Ideal da Boa Von-
tade sempre sobrevi-
verá, porque tem o seu 
corpo místico ilumina-
do por uma inegável na-
tureza 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 primei-
ra terra passaram, e o 
mar já não existe.

2 Eu, João, vi tam-
bém 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, di-
zendo: Eis aqui o taber-
náculo 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 certe-
za imortal de dias me-
lhores, mais solidários. 
Em Suas mãos poten-
tes tremula o lábaro 
do Terceiro Milênio da 
Esperança.

    
José de Paiva Netto 

? Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com 

Desumanidade gera 
desumanidade. Aí está, 
em resumo, a explica-
ção do estado atual do 
planeta. Porém, com a 
riqueza de nosso Espíri-
to, podemos edificar um 
amanhã mais apreciável. 
Entretanto, nenhuma 
reforma será duradoura 
se não houver o sentido 
de Caridade, o respei-
to ao ser humano e o 
bom comando das gen-
tes atuando na Alma. 
Para que isso realmente 
ocorra, é necessário que 
estejamos integrados em 
Deus, que é Amor (Pri-
meira Epístola de João, 
4:16), portanto, Carida-

de. E foi justamente o 
Discípulo Amado que 
nos advertiu em sua Pri-
meira Epístola, 3:17 e 18:

— Se alguém tiver 
recursos materiais e, 
vendo seu irmão em ne-
cessidade, não se com-
padecer 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 providên-
cia 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 — “Amai-
vos como Eu vos amei. 
Somente assim pode-
reis 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

Jovens com veia empreendedora, desobedeçam a seus pais

O extermínio da espécie O lábaro do Terceiro Milênio 
da Esperança

Reforma efetiva

*
Por Hugo Alvarenga

*
Por José Renato Nalini

*
Por Paiva Netto

*
Por Paiva Netto
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Da Redação

A partir de segun-
da-feira (2), 3,5 milhões 
de alunos da rede es-
tadual de ensino de São 
Paulo voltam às aulas 
para o 2º semestre.  A 
nova fase é marcada pela 
ampliação da capacidade 
de atendimento das es-
colas, tendo como base 
as recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Assim, as escolas lo-
calizadas em municípios 
onde há autorização para 
o funcionamento presen-
cial, passarão a atender 
os estudantes de forma 
presencial, de acordo 
com sua capacidade físi-
ca, e não mais apenas 
seguindo a porcentagem 
de ocupação indicada no 
Plano SP, respeitando o 
distanciamento mínimo 

de 1 metro entre as pes-
soas. O ano letivo se en-
cerra em 23 de dezembro 
para toda a rede. “Va-
mos voltar com cuidado, 
atenção, respeitando a 
ciência e avançando na 
vacinação. Nossas es-
colas estão preparadas 
para receber as equipes 
e os estudantes em um 
ambiente seguro e se-
guindo todos os protoco-
los”, afirmou o secretário 
estadual da Educação 
Rossieli Sorares.

Caso a escola não 
tenha capacidade física 
de atender 100% dos 
alunos diariamente, 
dentro do distanciamen-
to proposto, a unidade 
terá autonomia para 
definir a melhor forma 
de revezamento dos es-
tudantes, 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 du-
rante o percurso de ida 
e volta. Ao adentrarem 
nas unidades, todas as 
pessoas terão a tempera-
tura aferida e, caso esteja 
acima de 37,5 graus, 
será orientado o retorno 
para casa. Os protocolos 
também incluem higie-
nização frequente das 
mãos com água e sabão 
ou álcool em gel 70% e 
dos ambientes e ambien-
tes arejados com portas 
e janelas abertas.

Todos os estudantes 
que não possuam atesta-
do de comorbidade serão 
orientados a frequentar 
presencialmente a es-
cola. Caso o estudante/
família opte em perman-
ecer apenas com as aulas 
remotas pelo Centro de 

Mídias e outras ativi-
dades 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 presenci-
ais, 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 colab-
oradores que, por escol-
ha pessoal, optarem por 
não se vacinar dentro do 
calendário local também 
deverão retornar.

Casos suspeitos e con-
firmados de Covid-19 de 
funcionários ou alunos 
que compareceram pres-

encialmente deverão ser 
registrados no Sistema 
de Informação e Moni-
toramento da Educação 
(SIMED).

Os contactantes, ou 
seja, todas as pessoas 
dentro da escola que es-
tiveram a menos de um 
metro do infectado por 
pelo menos 15 minutos, 
deverão ser identifica-
dos e também registra-
dos no SIMED, devendo 
cumprir o isolamento 
conforme protocolo. A 
investigação epidemi-
ológica e determinação 
da interrupção tem-
porária das atividades 
presenciais da turma, 
turno ou total da respec-
tiva unidade escolar cabe 
à Vigilância em Saúde 
local.

Vacinação
Parte importante, 

porém, não condicional 
do movimento para o 
retorno seguro das aulas 
presenciais, a vacinação 
dos profissionais da Edu-
cação 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 Pau-
lo. 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 
partir do dia 30 e segue 
até 12 de setembro.

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)

SP ultrapassa União Europeia e EUA em proporção 
de vacinados contra a Covid-19

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

Pesquisa Covid-19: 2.375 gestores locais são 
favoráveis a vacinação obrigatória da população

Da Redação

São Paulo ultrapas-
sou 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 con-
ta 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 de-
sta sexta-feira (30), o 
Vacinômetro indicava 
26.240.847 pessoas pro-
tegidas com a primeira 
dose nos 645 municípios 
paulistas. Os números 
revelam que a adesão da 
população à campanha 
em São Paulo é signifi-
cativa, pois no momento 
a imunização geral está 
liberada para adultos a 

partir dos 28 anos, en-
quanto que nos EUA e 
na Europa a vacinação já 
atende à população adul-
ta mais jovem e também 
adolescentes.

Além das pessoas já 
protegidas com a pri-
meira dose, São Paulo 
tem 22,07% da popu-
lação com esquema vaci-
nal completo. No final 
da manhã desta sexta, a 
campanha estadual reg-
istrava 9.129.282 vacina-
dos 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 Gover-
no do Estado para ajudar 
o Brasil a controlar a pan-
demia do coronavírus. O 
calendário de vacinação 
já passou por três anteci-
pações 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 ges-
tantes 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 aqui-
sições próprias de vacinas 
para cumprimento das 
datas nos 645 municípios 
paulistas. Em julho, o Es-
tado reforçou a vacinação 
local com 4 milhões de 
doses extras adquiridas 
diretamente pela Secre-
taria da Saúde, sem de-
pender de liberações do 
Governo Federal.

Da Redação

O secretário da Saúde 
de  São  Paulo ,  Jean 
Gorinchteyn, a coor-
denadora do Plano Es-
tadual de Imunização, 
Regiane de Paula, e o 
superintendente do Bu-
tantan, Reinaldo Sato, 
acompanharam na noi-
te deste domingo (1), 
a chegada de um lote 
de 2 mil litros de Insu-

mo Farmacêutico Ativo 
(IFA) que irão viabilizar 
a produção de cerca de 
quatro milhões de doses 
da vacina contra o novo 
coronavírus, destinadas 
ao Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

A nova remessa che-
gou no Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos 
às 21 horas em um voo 
da companhia Turkish 
Airlines, que saiu de 

Pequim (China) e fez es-
cala em Istambul (Tur-
quia) antes de pousar 
em São Paulo.

A matéria-prima, en-
viada pela biofarmacêu-
tica Sinovac, parceira 
do Butantan, passará 
pelos processos de en-
vase, rotulagem, embal-
agem e por um rígido 
processo de controle 
de qualidade antes de 
serem disponibilizadas 

para a população por in-
termédio do Ministério 
da Saúde.

Até o momento, o 
Butantan já disponibi-
lizou 62,8 milhões de 
doses do imunizante 
ao Ministério da Saúde 
desde 17  de  janeiro 
deste ano, quando o uso 
emergencial do imu-
nizante 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 ref-
erentes à produção de 
um lote de doses pro-
cessadas a partir dos 
6 mil litros de Ingre-
diente Farmacêutico 
Ativo (IFA), recebidos 
no dia 26 de junho.

Na madrugada do 

dia 13 de julho, o in-
stituto recebeu carga 
recorde de 12 mil litros 
de matéria-prima para 
produzir e entregar out-
ras 20 milhões de doses.

As vacinas liberadas 
hoje fazem parte do se-
gundo contrato firmado 
com o Ministério da 
Saúde, de 54 milhões de 
vacinas. O primeiro, de 
46 milhões, foi concluí-
do em 12 de maio.

Da Redação

Mais de 2,7 mil Mu-
nicípios participaram da 
19º edição da pesquisa so-
bre a Covid-19 aplicada en-
tre 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 cha-
ma a atenção o comprome-
timento do poder local para 
concluir o esquema vacinal 
do público. Novamente, a 
pesquisa aponta que mais 
87,7% - dos gestores que re-
sponderam 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 Nacion-
al 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 con-
cluírem a vacinação.

Em 1.532 Municípios, 
cerca de 10% da popu-
lação convocada para imu-
nização não compareceu 
para tomar a primeira dose 
ou dose única da vacina 
contra Covid-19. Outros 
695 gestores municipais 
afirmaram não ter identi-
ficado ausências. Quando 
o assunto é a faixa etária, 
99,5% já iniciaram a imuni-
zação 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, con-
forme 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 dis-
so, apenas 184 cidades 

sinalizaram risco de falta 
do “kit intubação”; e 2,249 
afirmam estar abastecidos 
com a medicação.

Teve aumento de in-
fecções pelo novo coro-
navírus em 450 cidades. 
Dos 2.705 mapeados nes-
ta questão, 1.112 tiveram 
redução de casos confir-
mados 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 Mu-
nicípios 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 re-
strição de circulação ou de 

atividades econômicas. Tal 
questão foi respondida por 
2.705 Municípios, e deles 
848 ou 31,3% afirmaram 
normalidade. Sobre as au-
las presenciais, o levantam-
ento 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 sinal-
izaram aumento neste as-
pecto.

Mobilidade e Trans-
porte

Com a queda da de-
manda do transporte pú-
blico, em virtude da pan-
demia, 1.559 prefeituras 
não registraram aumento 
de despesas nesta questão; 
131 apontam ter assumi-
do 100% dos custos deste 
serviço, em nível local. A 

pesquisa mapeou ainda 
os incentivos em relação 
ao transporte alternati-
vo, como campanhas para 
maior uso de bicicletas. 
Dentre as iniciativas, 426 
promoveram campanhas 
de estímulo para o uso.

Nesta edição, a pesqui-
sa levantou o cenário de 
Municípios que utilizam 
recursos próprios para re-
tomada das aulas presen-
ciais. 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 estad-
ual. Do total, 1.117 gestores 
usam a verba da saúde e 
os recursos estaduais para 
saúde têm sido usados por 
705 Municípios para re-
abrir as escolas.
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Vacinação contra a Covid-19 avança para a faixa dos 
27 aos 24 anos

Saúde de Amparo inicia capacitações da Rede de 
Atenção Básica

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

Prefeito Toninho Bellini lança Projeto Meu 1° Emprego 
junto com empresa WLS

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

seguintes descontos nos 
juros e multas, para os 
seguintes casos:

I – à vista: 100%;
II – em até 06 parcelas: 

90%;
III – de 07 a 12 parcelas: 

80%;
IV – de 13 a 24 parcelas: 

60%;
V – de 25 a 36 parcelas: 

40%;
VI – de 37 a 48 parcelas: 

20%; 
VII – de 49 a 60 par-

celas: 10%.

De Mogi Mirim

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 (Uni-

dades 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 imu-
nizado. 

Para esta etapa da vaci-
nação, 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 exigi-
dos os seguintes documen-
tos: RG/CPF e compro-
vante de endereço.

Para agilizar o aten-
dimento, a Secretaria de 
Saúde recomenda que, se 
possível, as pessoas que 
serão vacinadas dentro de 
suas faixas etárias levem a 
ficha do Vacivida preenchi-
da manualmente. A ficha 

está disponível para im-
pressão no site da Prefeitu-
ra, em  http://www.mogi-
mirim.sp.gov.br/covid

Para quem vai rece-
ber 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):

De Amparo

A Prefeitura de Ampa-
ro, através Secretaria de 
Saúde iniciou na sex-
ta-feira, 30/7, a retom-
ada 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 acon-
tecem cumprindo os 
protocolos de saúde, 
devido a pandemia da 
Covid-19. “Os grupos 
são divididos, para não 
t e n h a m o s  a g l o m e r -
ações. Neste momen-

to o investimento está 
voltado para os agra-
vos crônicos não trans-
missíveis, como o con-
trole e monitoramento 
do Diabetes Melitus”, 
ressaltou Grazielle.

A capacitação foi con-
duzida pelo médico en-
docrinologista, Dr. José 
Elias Braga de Vilas 
Boas. Durante o segun-

do semestre, uma série 
de capacitações será 
desenvolvida pela Secre-
taria de Saúde de Ampa-
ro. “Acreditamos que 
a Saúde se faz através 
de uma Atenção Básica 
forte e resolutiva”, final-
izou a secretária, sobre a 
importância da capaci-
tação e treinamentos 
das equipes.

De Holambra

A Prefeitura de Hol-
ambra, por meio do De-
partamento de Promoção 
Social e do Fundo Social 
de Solidariedade, lança 
nesta sexta-feira, dia 30 
de julho, formulário on-
line para que a população 
encaminhe sugestões de 

cursos gratuitos de capac-
itação e geração de renda 
para serem oferecidos pela 
administração nos próx-
imos meses. A ferramen-
ta estará disponível em 
www.holambra.sp.gov.br, 
na aba Serviços.

“Nossa ideia com essa 
ação é dar voz para a co-
munidade. Queremos que 

a população aponte que 
tipos de cursos deseja faz-
er”, explicou a presidente 
do Fundo Social, Yvonne 
Capato. Entre as dezenas 
de opções, estão cursos 
como os de bordado, cos-
tura e reformas, barbearia, 
patchwork, panificação e 
confeitaria.

“O objetivo ao dis-

ponibilizar os cursos é 
oferecer atividades em dif-
erentes áreas, com profis-
sionais capacitados, para 
colaborar com o processo 
de independência finan-
ceira e complementação 
de renda da população”, 
explicou a diretora de 
Promoção Social, Viviane 
Furgeri.

De Itapira

Na manhã de quin-
ta-feira, 29, o Prefeito 
Toninho Bellini, os em-
presários Ana Cristina 
Alves e Wagner Luiz Silva 
da WLS Pneumáticos & 
Moto-Partes, e a direto-
ria 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 jo-
vens aprendizes no mer-
cado de trabalho. “Esse 
é um importante com-
promisso de campanha 
que hoje começa a ser 
executado. Nós sabemos 
de como esse ingresso 
no mercado de trabalho 
é importante e, ao mes-
mo tempo, difícil para o 

jovem. Sempre tivemos 
essa preocupação e fica-
mos imensamente felizes 
por poder contar com a 
WLS, que está em fran-
ca 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-pres-
idente Salvador José Ba-
chin e a administradora 
Márcia Regina Martins 
dos Santos. Pelo Jovem 
em Ação participaram 
o Diretor Luiz Alberto 
Vicente Nogueira La-
mari e Eliseia Stringuetti 
Lamari. Também partic-
ipou do ato o Secretário 
de Desenvolvimento 
Econômico Noé Massari.

Durante o ato, Silva 
exaltou a importância 
desse projeto para o mu-
nicípio e também para 
as próprias empresas. 
Ele explicou a política 
da WLS valoriza o jovem 
aprendiz e seu potencial 
de crescimento profis-
sional que impacta dire-
tamente no desenvolvi-
mento da empresa. “Essa 
construção do profis-
sional é importante não 
apenas para o jovem, mas 
também para a empresa. 
O empreendedor que 
enxerga esse projeto des-
sa 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 Adminis-
tração Municipal junto 
aos empresários locais e 
também à empresa WLS 
por abrir suas portas para 
o jovem aprendiz. “Tra-
ta-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 espe-
lhem nesse exemplo”, 
completou o diretor do 
Jovem em Ação.

O prefeito Toninho 
Bellini também agrade-
ceu 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 ader-
ir. “Estamos estudando 
possibilidades para que 
empresários de todos os 
portes possam ingressar 

nesse projeto e, assim, 
ampliar essa oferta de 
trabalho para nossos jo-
vens”, finalizou. 

Todos os trâmites de 
contratação dos jovens 
serão conduzidos pelas 
entidades parcerias do 
projeto.

De Pedreira

O Departamento de 
Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Pedreira 
recebeu nesta quinta-fei-
ra, 29 de julho, 564 doses 
da vacina Pfizer, mais 
770 doses da Coronavac, 
totalizando 1.334 dos-
es 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 vaci-
nação 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 principal-
mente o Comprovante 
de Residência, tanto nos 
Postos de Saúde como 

no Drive Thru que estará 
acontecendo no sábado, 
das 8h às 16h, nas de-
pendências do Estádio 
Municipal”, ressaltou 
Ana Lúcia. 

Os Postos de Saúde de 
Pedreira estão vacinan-
do com agendamento 
das 8h às 16h, após este 
horário, ou seja, das 16h 
às 19h, é livre demanda, 
as pessoas devem ape-
nas apresentar o RG, 
CPF e Comprovante de 
Residência. A unidade de 

Saúde da Vila Canesso, 
está atendendo os mora-
dores 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; Uni-
dade de Saúde Águas de 
Março, atendendo os as-
sistidos pelos Postos de 
Saúde do Jardim Mara-
joara e Jardim Triunfo.
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Novo balanço divul-
gado nesta quinta-feira, 
dia 29 de julho, pelo De-
partamento Municipal de 
Saúde, mostra que Hol-
ambra registrou 30 no-
vos casos de Covid-19 na 
última semana. O número 

aponta queda pela terceira 
semana consecutiva. Des-
de o início da pandemia 
foram confirmados 1.946 
casos da doença, com 1.905 
curados e 14 óbitos. No 
momento, 26 pessoas es-
tão 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 par-
tir dos 28 anos mediante 
agendamento. É possível 
agendar o atendimento 
no site da Prefeitura de 
Holambra (www.holam-
bra.sp.gov.br) enquanto 

houver doses disponíveis.
“A diminuição dos no-

vos casos é um reflexo da 
crescente cobertura vacinal 
no município. Entretanto, 
apesar de avançarmos com 
a imunização, é muito im-
portante que as pessoas 

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

De Itapira

Uma pesquisa feita re-
centemente pela Indsat 
(Indicadores de Satis-
fação dos Serviços Públi-
cos) mostrou que a aval-
iação do abastecimento 
de água feito pelo SAAE 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) de Ita-
pira está em 88,9% de 
‘ótimo’ e ‘bom’. Os dados 
foram obtidos através 
de entrevistas com 400 
moradores maiores de 16 
anos na terceira semana 
de maio.

Algumas ações real-
izadas pela Adminis-
tração Municipal junto 
com o SAAE contribuem 
para a avaliação positiva, 
dentre eles o plano de 
ação para abastecimento 
em casos de estiagem ex-

trema através da parce-
ria com ceramistas para 
utilização das cavas, a 
aquisição de um con-
junto de motobomba 
(montado em uma car-
reta agrícola) para fazer 
a transposição da água 
e o desassoreamento 
do Ribeirão da Penha 
para melhorar o curso 
hídrico. Além disso, des-
de o início do ano está 
em vigor o decreto que 
concede descontos nas 
tarifas de água e esgoto 
durante a pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

Outras obras real-
izadas pela autarquia 
também impactam di-
retamente a qualidade 
do serviço: a conclusão 
da instalação de macro-
medidores, a conclusão 
do novo reservatório 

do Setor Juvenal Leite, 
conclusão do emissário 
de esgotos no bairro dos 
Pires, conclusão da du-
plicação 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 Abasteci-
mento de Itapira rece-
beu 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 ob-
teve 94,2% de aprovação 

e 805 pontos no ranking 
doméstico.

comunicacao@itapi-
ra.sp.gov.br

( 1 9 )  3 8 6 3 . 0 7 0 0 / 
3843.9107

( 1 9 )  9 9 8 1 3 . 4 0 5 1 
(Whatsapp)

De Amparo

O prefeito de Amparo, 
Carlos Alberto Martins 
vistoriou na tarde de sex-
ta-feira, 30/7, os novos 
equipamentos de diag-
nóstico por imagem da 
Santa Casa Anna Cintra.

A partir do último sába-
do, dia 31, o Grupo Samir 
será o responsável pelos 
exames em tomografia, 
raio-x, ultrassom e densi-

tometria óssea, e atenderá 
os casos da Santa Casa 
e as demandas das Uni-
dades Básicas de Saúde 
de Amparo.

“Temos casos de fila 
de espera de 700 exames. 
Com os equipamentos in-
stalados aqui, a Prefeitura 
poderá zerar filas de espe-
ra por exames. Os equipa-
mentos são de alta tecno-
logia e colaborarão para 
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 próx-
ima 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 equipamen-
tos instalados na Santa 

Casa Anna Cintra ultra-
passam a marca de R$1,6 
milhão.

Acompanharam o 
prefeito de Amparo, a 
secretária de Saúde, Gra-
zielle Bertolini, a presi-
dente da Santa Casa Anna 
Cintra, Patrícia Mar-
condes e os vereadores 
Antonio Cezar da Silva - o 
Mineiro e Rosa Aparecida 
Montino Rodrigues - a 
Rosinha.

De Jaguariúna

A Campanha de vaci-
nação de Jaguariúna 
contra o coronavírus 
entrou em uma nova 

fase nesta sexta-feira, 
dia 30. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
começou a vacinar as 
pessoas que têm 28 

anos ou mais.
Para ser imunizado 

basta ir até o Parque 
Santa Maria de segunda 
a sexta-feira, das 15h às 
19h. 

É importante ressal-
tar que todos devem 
apresentar o Cartão Ci-
dadão, comprovante de 
residência e documento 
com foto. Para o aten-

dimento ser agilizado, 
é  necessário fazer o 
pré-cadastro no site da 
Prefeitura (www.jag-
uariuna.sp.gov.br).

Os demais grupos 

prioritários e as pessoas 
que têm datas marcadas 
para receber a segunda 
dose da vacina seguem 
sendo imunizados nor-
malmente.

Holambra registra 30 novos casos de Covid-19 na 
última semana

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

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

população de Amparo

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

Em visita de Vanderlei Macris, Fernando Capato pede 
recurso para pavimentação da HBR-253

De Holambra

O deputado federal 
Vanderlei Macris esteve 
nesta quinta-feira, dia 
29, em Holambra para 
se reunir com o prefeito 
Fernando Capato, o vice 
Miguel Esperança, o pres-
idente da Câmara, Mauro 
Sérgio de Oliveira, o Serjão, 
e os vereadores Hermindo 
Felix, Janderson Adriano 
Ribeiro (Chiba), Orioval-
do Venturini e Mario Luiz 
Sitta, o Sitta da Fanfarra. 

Durante o encontro, Ca-
pato solicitou ao parlamen-
tar 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, futura-
mente fará parte de um 
corredor que será funda-
mental para desafogar o 
tráfego. A pavimentação da 
via facilitará ainda o escoa-
mento da produção. Tra-
ta-se um investimento im-
portante que irá contribuir 

com a mobilidade urbana 
em nosso município”, ex-
plicou o prefeito. 

“Vanderlei Macris é 
um grande parceiro de 
Holambra e estou certo 
de que continuará se em-
penhando para contribuir 
com o desenvolvimento da 
cidade”.
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Rodrigo Falsetti realiza ato simbólico de entrega 
da revitalização da Ponte de Ferro

Equipe de ciclismo de Mogi Guaçu volta com bons 
resultados a disputar competições oficiais

Seis centros esportivos de Mogi Guaçu reabrem nesta 
segunda-feira

Mogi conquista a Casa do Artesão

De Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo 
Falsetti esteve nesta sex-
ta-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 monumen-
to. 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 real-
izado no local foi feito ao 
longo das últimas sema-
nas com apoio da inicia-
tiva privada, sem custos 
ao município. A tinta foi 
doada pela fabricante 
Brasilux e a mão de obra 
oferecida pela Guaçu 
Tintas, que executou a 
pintura de cor vermelha 
em toda a estrutura da 
ponte.

As Secretaria de Ag-
ricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente, de 
Obras e Mobilidade e de 

Serviços Municipais, por 
sua vez, contribuíram 
com trabalhos de zela-
doria 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 ma-
nutenção.

Representantes das 
empresas, vereadores, 
o vice-prefeito Major 
Marcos Tuckumantel e 
secretários municipais 
também participaram 
do ato. Para o prefeito, 
a parceria entre poder 
público e o setor privado 
é fundamental para que 
a cidade avance mais 
rápido em melhorias 
necessárias nas mais di-
versas áreas.

“É uma interação im-
portante, que nos ajuda 
a fazer mais com menos. 
Sou grato às empresas 
que acreditaram em nos-

sa administração e co-
laboraram para tornar 
esse projeto uma reali-
dade. A ponte, que é mo-
tivo de orgulho para todo 
guaçuano, está ainda 
mais linda”, disse.

Nova iluminação, mais 
clara e forte, também foi 
instalada no monumen-
to. De acordo com Rodri-
go, 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 Tra-
balhadores foi construída 
pela Companhia Mogia-
na 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 fabri-
cados em Dortmund, na 

Alemanha. Entretanto, 
foram técnicos ingleses 
que efetuaram a monta-
gem”, conta o historiador 
Augusto César Bueno 
Legaspe.

Segundo ele, a con-
strução da Ponte de Ferro 
foi um fato significativo 
para Mogi Guaçu, con-
siderando a importância 
do transporte ferroviário 
na época. “E até hoje a 
nossa velha e querida 
ponte ainda está lá, pre-
stando os seus serviços 
agora como ponte ro-

doviária”.

Ponte de Pedestres
Durante a entrega 

da revitalização, as em-
presas Brasilux e Guaçu 
Tintas assumiram novo 
compromisso com os es-
forços 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.

De Mogi Guaçu 

A equipe de ciclismo 
da Secretaria de Esporte 
e Lazer de Mogi Guaçu 
competiu no último final 
de semana, dias 24 e 25 

de julho, em etapa válida 
pelo ranking de ciclismo 
de estrada da Federação 
Paulista de Ciclismo do 
Estado de São Paulo – a 
primeira em quase dois 
anos após paralisação 

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 proto-
colos de saúde, evitando 
aglomerações e exigindo 
o uso de máscaras até o 
momento da largada”, 
conta o coordenador de 
ciclismo da pasta, Celso 
Lucas.

As provas,  com 4 
quilômetros cada, foram 
realizadas em circuito 
totalmente plano, com 
asfalto em perfeitas 
condições e com ape-

nas duas curvas nas ro-
tatórias 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 di-
visões Kids, Mirim, In-
fantil, Infanto-juvenil, 
Júnior, Elite e Master, 

tanto para homens quan-
to para mulheres (confira 
resultados abaixo).

A equipe de ciclismo 
de Mogi Guaçu volta a 
competir no próximo do-
mingo, dia 1º de agosto, 
pela primeira etapa do 
campeonato da Média 
Paulista de Ciclismo, que 
acontecerá na cidade de 
São João da Boa Vista.

Resultados da equipe 
guaçuana:

1º lugar: Joaquim Car-
los Braga Neto, divisão 
Infantil

1º lugar:  Livia Edu-
arda Ribeiro Martins, 

divisão Infanto-juvenil 
2º lugar: Vitor Eman-

uel Secco da Silva, di-
visão Infantil

2º lugar: Fabio Ro-
drigues Braga Junior, 
divisão Infanto-juvenil

2º lugar: Newton de 
Souza Leite Netto, di-
visão Master

3º lugar: Emanuelly 
Secco da Silva, divisão 
Infanto-juvenil

11º lugar - Fabio Ro-
drigues Braga, divisão 
Master

15º lugar - Octavio 
Augusto Ribeiro Martins, 
divisão Infanto-juvenil

De Mogi Guaçu

A Secretaria Munic-
ipal de Esporte e Lazer 
reabriu seis centros es-
portivos de Mogi Guaçu 
a partir desta segun-
da-feira, dia 2 de agosto, 
seguindo à risca os pro-
tocolos de prevenção e 
combate à pandemia da 
Covid-19.

A reabertura será 
p a r a  a t i v i d a d e s  d e 
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 Locatel-
li. “A abertura é ainda 
parcial, mas já permite 
aos moradores voltarem 
gradativamente às áreas 
de prática esportiva em 
diferentes regiões”.

O  u s o  d e  m á s -
caras nos locais será 
obrigatório para servi-
dores e frequentadores. 
A Secretaria disponibi-
lizará totem com álcool 

em gel e dispensador 
de sabonete líquido nos 
sanitários.

“Os visitantes de-
verão cumprir as medi-
das de distanciamento 
social e será vedada a 
aglomeração de pessoas 
nas dependências dos 
centros esportivos. É 
recomendado que cada 
pessoa leve sua gar-
rafinha de água para 
hidratação”, finalizou.

Confira os horári-
os de funcionamento:

C e n t r o  E s p o r t i -
vo Prefeito Carlos Nel-
son Bueno (Furno)

Rua Antônio de Fre-

itas, s/nº, Parque Ci-
dade Nova

Aberto das 6h às 20h
C e n t r o  E s p o r t i -

vo Antônio Campano
R u a  F l o r i -

a n ó p o l i s ,  1 1 5 ,  J a r -
dim Bela Vista

Aberto das 6h às 20h
Alcides Macena Ma-

ria (Pelezão)
Rua Irati, s/nº, Jar-

dim Ypê II
Aberto das 7h às 17h
C e n t r o  E s p o r t i -

vo Amaury Caveanha
R u a  J ú l i o  F e r -

nandes, 340, Distri-
to Regional de Martin-
ho Prado Júnior

Aberto das 7h às 17h

C e n t r o  E s p o r t i -
vo Presidente Jusceli-
no Kubistchek de Ol-
iveira (CERESC)

R u a  T a m b a ú ,  s /
nº, Vila São Carlos

Aberto das 7h às 17h

P r a ç a  d a  J u v e n -
tude Luiz Mesquita Fi-
alho

R u a  A v e l i -
n o  S o a r e s  O l i v e i -
ra, 20, Jardim Victória

Aberto das 7h às 17h

De Mogi Mirim

Casa do Artesão em 

Mogi Mirim! A conquis-
ta ocorreu nesta quin-
ta-feira (29) durante 

encontro do Prefeito 
Paulo de Oliveira e Sil-
va com as represen-
tantes das artesãs, no 
Gasbinete. Acompan-
hadas pelo secretário 
de Cultura e Turismo, 
Luiz Dalbo,  o grupo 
formalizou o pedido de 
instalação de uma área 
destinada às profis-
sionais no Município.

Com a autorização 
concedia pelo prefeito, 
o novo espaço de arte-
sanato estará localizado 
na Praça Catarino Ma-

rangoni, no cruzamento 
entre a Avenida Pedro 
Botesi e a Avenida Jus-
celino Kubitschek, na 
Zona Norte. As medidas 
para adaptação do pré-
dio 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 ade-
quado, os profissionais 
terão a possibilidade 

de apresentar os tra-
balhos à  população. 
É um avanço para o 
setor”, destacou o Pre-
feito Paulo Silva.

Recentemente ,  os 
artesãos também re-
tomaram a Feira do 
Artesanato aos sába-
dos,  no Espaço 250 
Anos “Jornalista Valter 
Abrucez”, com o apoio 
da Secretaria de Cul-
tura. “É uma iniciati-
va que permitiu cri-
ar uma identidade do 
setor  com a c idade, 

tendo como resultado 
expandir o turismo, já 
que o artesanato atrai 
um segmento da pop-
ulação”, explicou Luiz 
Dalbo.

Atualmente, o grupo 
de artesãs é formado 
por cerca de 75 par-
ticipantes. De acordo 
com elas, o objetivo é 
formar uma associação. 
Os interessados em in-
tegrar o grupo podem 
entrar em contato at-
ravés do telefone (19) 
3805-3125.
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Turismo inicia hoje inscrições para 1º 
Festival Gastronômico Sabores do Guaçu
De Mogi Guaçu

A Secretaria Munici-
pal de Turismo realiza a 
partir de hoje, entre os 
dias 31 de julho e 10 de 
agosto, as inscrições de 
restaurantes, lanchone-
tes, bares, docerias e sim-
ilares interessados em 
participar do 1º Festival 
Gastronômico Sabores 
do Guaçu. O cadastro, 
que é gratuito, pode ser 
feito pelo site https://bit.
ly/inscricaogastromo-
gi 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 regula-
mento do festival, que 
acontece entre os dias 23 
de agosto e 30 de setem-
bro, está disponível em 
https://bit.ly/editalgas-
tromogi. Cada estabelec-
imento 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 mu-
nicipal de Cultura que 
responde interinamente 
pela pasta do Turismo, 
o objetivo da ação é pro-
mover e mostrar a força 
da gastronomia local em 
suas mais diferentes for-
mas. “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 mu-
nicípio e contribuir para 
fortalecer nossa ativi-
dade turística”, explica.

Toda a divulgação da 
ação e dos pratos in-
scritos será feito pela 
Prefeitura com apoio 
dos estabelecimentos 
participantes. Quem ex-
perimentar o cardápio 
poderá votar na opção 
favorita através de for-
mulário online que será 
disponibilizado antes do 
início do evento.

Serão avaliados os 

critérios de sabor, cri-
atividade e inovação, 
apresentação do prato 
e atendimento. Os três 

mais bem avaliados rece-
berão troféus do festival 
confeccionados pela Sec-
retaria de Turismo.

Primeira edição online do Festival de Inverno de 
Amparo alcança sucesso de público

Prefeitura de Artur Nogueira forma 
1ª turma do curso de jardinagem

De Amparo 

Nos últimos dois fi-
nais de semana, a Pre-
feitura de Amparo, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Tur-
ismo, realizou a primeira 
edição do Festival de In-
verno Online. Devido à 
pandemia de Covid-19, o 
Festival foi realizado de 
forma digital e foi trans-
mitido à população pelas 

plataformas Facebook e 
Youtube da Prefeitura, 
pelo canal SRTV e tam-
bém 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 soci-
ais.

A s  a p r e s e n t a ç õ e s 
f o r a m  g r a v a d a s  n o 
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 aprove-
itar os shows e apresen-
tações pessoalmente, 
com muita segurança e 
saúde.

De Mogi Guaçu 

A Secretaria Municipal 
de Obras e Mobilidade in-
terditou nesta quinta-fei-
ra, 22 de julho, o trânsito 
em trecho da Avenida 
Brasil, sentido Centro, 
em área compreendi-

da entre a rotatória da 
Avenida Rodrigo Mazon e 
rotatória de acesso à Rua 
Oscar Chiarelli. O fecha-
mento se estenderá até a 
próxima terça, dia 27.

A via permanecerá 
devidamente sinalizada 
a fim de orientar o fluxo 

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

metros de extensão da 
pista.

Motoristas de camin-
hões são recomendados a 
fazer o desvio pela Aveni-
da Rodrigo Mazon até 
a Rua José de Oliveira, 
virarem à direita e diri-
girem rumo à Rua Oscar 

Chiarelli. Lá, devem virar 
outra vez à direita para 
que possam retornar à 

Avenida Brasil sem terem 
que passar pela região 
central da cidade.
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Cultura divulga cronograma de atividades de 
agosto de artistas aprovados na Lei Aldir Blanc
De Itapira

A Secretaria de Cul-
tura 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 rel-
acionados 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 proponen-
tes 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 re-
leases de cada uma estão 
abaixo.

PROJETO BALAN-

GANDÃ - PAULO BA-
ZANI

Release: Atividades 
de Canto Coral Infanto 
Juvenil semanais.

Público Alvo: Crianças 
e jovens de 09 a 17 anos

Inscrições pelo site: 
balanganda.art.br/par-
ticipe ou telefone (19) 
9.8110-8181

Horário: Turma Man-
hã das 08:00h as 10:30h -  
Turma Tarde das 17:00h 
as 19:30h   

Local: Rua Padre Fer-
raz, 444 - Santa Cruz

Vagas: 20

WEB RÁDIO CUL-
TURAL “ANTENADOS” 

Criação, produção e 
locução de Patrícia Ba-
zani com supervisão de 
Cristiano Lopes

Release: De caráter 
educativo, a proposta é 
valorizar a cultura pop-
ular brasileira e ser um 
canal para artistas ama-
dores de Itapira e região 
divulgarem suas artes. E 

também estimular o res-
gate 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: Comu-
nidade em geral, em es-
pecial os amantes da boa 
música e da rádio brasile-
ira. O acesso é online, e 
gratuito.

Período: de 13 de maio 
a 24 de outubro. 

Acesso: https://radio-
antenados.net.br

Contato: centraldoou-
vinte@radioantenados.
net.br ou por WhatsApp 
(19)99824-3269.

O F I C I N A  T R A -
JETÓRIA DO FUNK - 
WAGNER MELLO

Release: Venha con-
hecer a história do Funk 
durante as décadas de 
uma forma ativa, ex-
plorando as diferenças 
rítmicas com muita per-

cussão - corporal e in-
strumental.

Público Alvo: Comuni-
dade em geral com idade 
acima de 14 anos, espe-
cialmente educadores 
sociais, professores de 
música, artes, pedagogos 
e demais interessados.

Inscrições pelo tele-
fone: (19) 9.8195-2851

Local: Rua Comen-
dador 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: Comuni-
dade em geral com idade 
acima de 12 anos, espe-
cialmente educadores 
sociais, professores de 
música, artes, pedagogos 
e demais interessados.

Inscrições pelo tele-
fone: (19) 9.8195-2851

Local: Rua Comen-
dador João Cintra, nº 91 
– Centro

Data: 14/08/21
Horário: 14h as 16h
Vagas: 20

MÚSICAS E MOVI-
MENTO PROPOSTA DA 
ATUALIDADE - SALUA 
OLIVEIRA

Release: Propostas 
pedagógicas-musicais 
aplicadas nos hits de 
“2020” e “2021” de forma 
divertida, ativa e criativa.

Público Alvo: Comuni-
dade em geral com idade 
acima de 10 anos, espe-
cialmente educadores 
sociais, professores de 
música, artes, pedagogos 
e demais interessados

Inscrições pelo tele-

fone: (19) 9.8283-7077
Local: Rua Comen-

dador João Cintra, nº 91 
– Centro

Data: 21/08/21
Horário: 09h as 11h
Vagas: 20

LIVE DE HARMONIA 
BÁSICA - TIAGO ROSA

Local: Apresentação 
on-line (live), via You-
tube ou Google Meet nas 
plataformas da Secretar-
ia da Cultura de Itapira.

Duração: 50 minutos
Data: 25/08/21
Horário: 19:00h
Release: de uma aula 

de harmonia básica para 
todos nos instrumentos, 
a bordando os seguintes 
temas: 

- Elementos Básicos 
da Música

- Noções de estrutura 
dos acordes

- Progressões dos 
acordes

Publico Alvo: Estu-
dantes de música em 
geral

Vagas: Ilimitadas

O F IC INA DANÇ A 
CRIATIVA - TAMIRA 
M.B. BOSSO

Release: A oficina 
vem propor aos partici-
pantes um momento de 
socialização e interação, 
visando o prazer do mov-
imento e o autoconheci-
mento por meio da dança 
criativa.

Público-alvo: aberto a 
todos que se interessem 
pelo assunto.

Local: Praça CEU no 
Istor Luppi

Data: 28/08/2021
Horário: Das 9h as 

10h30
Vagas: 15
I n s c r i ç õ e s :  ( 1 9 ) 

98947-0729

OFICINA ORIGAMI 

TSURU - VALERIA N. 
MENEGHINI

Release: A oficina vem 
propor aos participantes 
permear a história do 
Origami, ampliar o rep-
ertório cultural através 
da contação de história 
sobre o Tsuru, aprender 
e experimentar a dobra-
dura na prática.

Público-alvo: aberto a 
todos que se interessem 
pelo assunto

Local: Praça CEU Istor 
Luppi

Data: 28/08/2021
Horário: Das 13h às 

14h30
Vagas:15
I n s c r i ç õ e s :  ( 1 9 ) 

98947-0729

INICIAÇÃO E SENSI-
BILIZAÇÃO MUSICAL  
- DIANA BITENCOURT

Release: A oficina pro-
porcionará atividades 
e brincadeiras rítmicas 
atreladas ao repertório 
folclórico, experimentan-
do a criação de ritmos de 
forma lúdica e intuitiva 
com reações corporais 
e com o manuseio de 
instrumentos de per-
cussão, culminando em 
uma apresentação final.

Público alvo: Crianças 
de 7 a 12 anos

Número de vagas: 25
Data: 28/08/2021
Horário: 13h às 15h
Local: EE Júlio Mes-

quita -  Rua Campos 
Salles – 35

Formulário de in-
scrição:

ht tps ://docs .goo-
gle.com/forms/d/1t-
kRZNCS8lyHea0Tm-
4NI6p6qcjWYUdc7GU-
jF_CWyMinM/edit                   

Telefones para conta-
to: Nathalia (13) 98152- 
0896 / Jéssica (19) 
98850-3775 / Diana (19) 
98194-1793

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 Edi-
tora Del Rey de Belo 
Horizonte, a obra conta 
com texto prefácio de 
saudoso Professor Luiz 
Flávio Gomes e da Pro-
curadora do Município 
de Mogi Guaçu Dra. 
Meira Lúcia Ramos, 
apresentação do Dr. 
Antenor Miranda de 
Campos e participação 
Especial do Saudoso 
Rev. Antônio Luiz Mar-
chioni (PE. Ticão). 

Lançada pela primei-
ra vez em 2017, trata-
se da segunda edição, 
revista,  atualizada e 
ampliada, na qual autor 
acrescenta dois temas 
que não foram aborda-
dos na primeira edição, 
entre eles à advocacia 

colaborativa e a media-
ção utilizando a justiça 
restaurativa.

Nesta é renovada a 
ideia central da primei-
ra edição, refu tando a 
despicienda resolução 
dos conflitos por meio 
da via tra dicional do 
Judiciário que é, para 
muitos, penosa e quase 
sempre marcada pela 
triste sensação de in-
justiça. Qual o motivo 
disso? Entre outros, po-
demos destacar exces-
siva quantidade de de-
mandas que sobrecar-
regam nossos juízes, 
com inúmeras ações 
das quais muitas delas 
poderiam ser resolvi das 
por intermédio da auto 
composição.

O livro aborda os mé-

todos consensuais, so-
bretudo a conciliação e 
mediação que são cami-
nhos profícuos em face 
de um Judiciário enfa-
donho e ca penga, des-
tarte, 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 viven ciou o 
cotidiano de precário 
acesso a prestação ju-
risdicional  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 práti-
ca na advocacia ban-
deirante Procuradoria 
no Mu nicípio de Mogi 
Guaçu, para falar sobre 
o papel do Advogado 
na mediação aborda 
a justiça restaurativa 
aplicável aos proces-
sos administrativos no 
âmbito das prefeituras 
municipais.

Temário da Obra:  
EVOLUÇÃO HISTÓ-
RICA / A LIDE E OS 
MÉTODOS DE COM-
POSIÇÃO / A CONCI-
LIAÇÃO E MEDIAÇÃO 
/ A ADVOCACIA EXER-
CENDO SUA FUNÇÃO 

SOCIAL / A MEDIA-
ÇÃO COMO NOVO PA-
RADIGMA / A MEDIA-
ÇÃO USANDO A JUS-
TIÇA RESTAURATIVA 
/ JUSTIÇA RESTAU-
RATIVA MUNICIPAL.

Sobre o Escritor:  Dr. 
Hélio Silva de Vascon-
celos Mendes Veiga é 
Procurador no Muni-
cípio de Mogi Guaçu. 
Escritor com inúmeras 
publicações no Brasil e 
Europa. É Graduado em 
Ciências Jurídicas e So-
ciais pela Universidade 
Camilo Castelo Branco 
(2007), Mestrando em 
direitos difusos e co-
letivos na universida-
de metropolitana de 
Santos (2010). Possui 
Pós-graduação em di-
reito público pela facul-
dade Damásio de Jesus 
(2008), em direito pe-
nal e legislação penal 
especial (2010) e em di-
reito internacional pelo 
Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo 
(2012). É Es pecialista 
e m  E d u c a ç ã o -  E A D 
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 con-
sensuais e alternativos 
de resolução dos con-

flitos, foram seleciona-
das pelo INSTITUTO 
INNOVARE, com o que 
sua prática foi deferida 
em 17ª edição do prê-
mio Innovare (2020).  
Site: www.mvc.adv.br   
e-mail: heliomendes@
adv.oabsp.org.br  

Adquira já a  2ª edi-

ção do Livro “Concilia-
ção Bônus e Frutos de 
uma Justiça Célere e 
Eficaz” Revista, Atua-
lizada e Ampliada, in-
formações através do 
WhatsApp 11 9.7499-
7809 ou envie e-mail 
para contato@mvc.adv.
br.
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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 co-
merciais, 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,  sen-
do  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  BORDI-
NI, 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  Con-
chal, 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 novecen-
tos  e  noventa  e  sete  (17/01/1997),  de  nacionalidade brasileira,  Assistente  de  Vendas,  natu-
ral  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,  resi-
dente  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 MEI-
RELES 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  MA-
NOEL  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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PP 014/2021

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Presen-
cial 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 cinquen-
ta e seis centavos), RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 31.315.649/0001-
25 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 Pre-
sencial 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 cinquen-
ta e seis centavos), RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 31.315.649/0001-
25 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.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 025/2021

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrô-
nico 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 pro-
gramas 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 seis-
centos 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 Eletrô-
nico 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 pro-
gramas 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 seis-
centos 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

SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021

O Munícipio de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público e para conhecimento dos interes-
sados a SUSPENSÃO do Pregão acima mencionado. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA 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
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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 in-
úmeras pessoas e lotan-
do os leitos hospitalares, 
as autoridades de saúde 
passaram a travar uma 
constante e incansável 
luta com a doença.

E m  M o g i  M i r i m , 
foram diversas as estraté-
gias 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 de-
cisão mais acertada.

A Administração Mu-
nicipal concentrou todos 
os esforços na busca pelo 
controle da doença em 
âmbito local. E o resulta-
do 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 In-
tensiva) 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 au-
toridades de saúde, o 
progresso da vacinação 
é a única explicação para 
este reflexo positivo de 
redução do número de 
mortes.

Atualmente, o Mu-
nicípio já vacinou toda a 
população com mais de 
30 anos com a primei-
ra dose e avança com 
a aplicação da segun-
da dose nos grupos pri-
oritários, de acordo com 
o Calendário Municipal 
de Imunização.

Até  agora ,  foram 
aplicadas 77.925 doses 
em Mogi Mirim, sendo 
55.673 pessoas imuniza-
das com, pelo menos, a 
primeira dose e 22.252 
pessoas vacinadas com 
dose única ou segunda 
dose completa.

Reforma do 
Laboratório Municipal 

está finalizada

De Mogi Mirim

As obras de infraestru-
tura do Laboratório Mu-
nicipal “Orlando Cer-
avolo” estão finalizadas. 
Nesta segunda-feira (2), 
o Prefeito Paulo Silva 
visitou o prédio já refor-
mado – localizado ao 
lado do CEM (Centro de 
Especialidades Médi-
cas), responsável por 
realizar cerca de 15 mil 
exames laboratoriais por 
mês. 

A ação coordenada 
pela Secretaria de Saúde 
viabilizou melhorias em 
todos os núcleos labo-
ratoriais: Bioquímica, 
Urinálise, Microbiolo-
gia, Hematologia e Imu-
nologia/Sorologia. Com 

uma equipe compos-
ta por 20 integrantes, 
no período de janeiro 
a julho, o laboratório 
municipal fez aprox-
imadamente 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 pop-
ulação. Estamos empen-
hados em fazer as mel-
horias na área de Saúde. 
Com poucos recursos e 
num prazo pequeno, já 
conseguimos viabilizar 
as benfeitorias no lab-
oratório”, destacou o 
Prefeito Paulo Silva.

Com duração aprox-
imada de 2 meses, as 

obras englobaram os 
serviços de elétrica, hi-
dráulica, 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 Al-
ice Mostardinha, as ver-
eadoras Sônia Módena e 
Luzia Cortes Nogueira, 
a secretária de Saúde, 
Clara Carvalho, o ger-
ente Pedro Gonçalves e 
a farmacêutica coorde-
nadora do laboratório, 
Marília Pissato.
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"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 39,45”

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 ten-
do como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): TRATOR-
MEC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP. Objeto: Fornecimento de equipamen-
tos 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 orçamentá-
ria: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.

CONTRATO Nº 103/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 4074-5/2021 ten-
do 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 cons-
trução 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: 877-
20.01.06.181.0003.2.032.339030.01.1100000. Data de assinatura: 29/07/2021. Artur Nogueira, 02 de 
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 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 No-
gueira/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 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: Pror-
rogação 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 Se-
cretaria 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: 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 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 Noguei-
ra/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 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 No-
gueira/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 men-
sal: 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 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 No-
gueira/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 No-
gueira/SP e Contratado(a): ARTHUR FRANCISCO MACHADO 36405251837. Objeto: Prorrogação con-
tratual 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 quaren-
ta 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 Noguei-
ra/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 oiten-
ta 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 No-
gueira/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 ho-
rária 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 quatrocen-
tos 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 No-
gueira/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 Mar-
cial, 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 Noguei-
ra/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 No-
gueira/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/

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
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 No-
gueira/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: 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 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 Noguei-
ra/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 qua-
trocentos 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 Noguei-
ra/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: 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 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 No-
gueira/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 presta-
ção 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: 652-
10.02.12.365.0036.2.050.339039.01.2130000; 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 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 Noguei-
ra/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 men-
sal: 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 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 con-
tratual 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: 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 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 No-
gueira/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: 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.

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 Con-
tratado(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 Con-
tratado(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 Mu-
nicipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - PROCES-
SO 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 ca-
dastrados 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 Con-
tratado(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 - PROCES-
SO 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 aquisi-
ção futura de materiais esportivos (consumo e permanentes). Vigência: 12 (doze) meses. Valor to-
tal: R$ 28.648,00 (vinte e oito mil e seiscentos e quarenta e oito reais). Dotação orçamentária: 864-
19.01.27.812.0009.2.014.339030.01.110000; 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 - PROCES-
SO 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: 864-
19.01.27.812.0009.2.014.339030.01.110000; 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 Con-
tratado(a): RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Registro de preços para aqui-
sição 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: 864-
19.01.27.812.0009.2.014.339030.01.110000; 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.
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ACOMPANHE 
SEMANALMENTE ESTÁ 

PÁGINA DE ENTRETENIMENTO 
DO MUNDO DOS FAMOSOS 
NOS JORNAIS DO GRUPO O 

REGIONAL

Miguel Coelho, protagonis-
ta da fase jovem de Jacó, em 
“Gênesis”, grava amanhã, sex-
ta-feira, pela última vez.

Os trabalhos da novela, que 
ainda terá a fase José do Egito, 
caminham rápido para o encer-
ramento.

A Globo terá quatro impor-
tantes estreias em agosto: dia 
9, novela das seis, “Nos Tempos 
do Imperador” e a série “Ilha 
de Ferro”; 10, “The Masked 

Singer”, com apresentação de 
Ivete Sangalo, e 12, a volta da 
série “Sob Pressão”.

Tudo isso em meio aos Jogos 
Olímpicos.

Sobre o “The Voice Kids” 
na Globo, está decidido que 
as suas exibições continuam 
por ainda mais dois meses.

A grande final já pode ser 
anunciada para o dia 29 de 
setembro.

Sobre o programa do Faus-
to Silva na Band, em janeiro 
no ar, as providências em 
torno avançam em todos os 

sentidos.
E também na parte co-

mercial. Já tem várias cotas 
vendidas.

Última cena 

Antes disso

Segue em frente

Intervalo

Com início de gravações 
na  segunda  quinzena  de 
agosto, a terceira temporada 
do reality gastronômico “Top 
Chef” vai estrear na Record 
no dia 24 de setembro e fica-
rá no ar até 10 de dezembro, 
sempre às sextas-feiras, num 
total de 12 episódios. 

Comando de Felipe Bron-
ze, um dos mais respeitados 
chefs de sua geração, com 
mais de 20 prêmios conquis-
tados ao longo de sua carrei-
ra, enquanto Ailin Aleixo e 
Emmanuel Bassoleil seguem 
como  jurados fixos. Serão 14 
chefs participantes.

•       Confiante, na certeza de 
que não vai ter bronca nenhuma, 
o SBT está avançando na produ-
ção do “Show do Milhão”...

•       ... Agora já está aceitando 
inscrições dos universitários.

•       Marcos Hummel é o 
entrevistado do “Programa de 
Todos os Programas” desta se-
mana...

•       ... Uma conversa das mais 
interessantes sobre o jornalismo 
na TV.

•       Se os números da pan-
demia continuarem em queda, 

o SBT irá antecipar o retorno da 
sua dramaturgia...

•       ... Continuando como 
está, existe a possibilidade de 
reabrir os estúdios das novelas 
em setembro...

•       ... Caso contrário, só no 
começo do ano...

•       ... Por enquanto, não 
existe nada formalizado sobre a 
substituta de “Chiquititas”.

•       A produtora A Fábrica 
deve realizar a próxima tempo-
rada do “Superbonita” para o 
GNT.

C´est fini

Bate - Rebate

A Globo confirma para 24 
de agosto, na sequência de 
“Ilha de Ferro”, a volta de 
“Verdades Secretas”.  Agatha 
Moreira, a Giovanna, come-
mora essa volta:

“É uma oportunidade para 

quem não viu poder assistir 
agora. E quem viu, relembrar, 
porque é uma obra muito bem 
feita, muito bem construí-
da”, destaca a atriz, também 
escalada para a “Verdades 
Secretas 2”.

Depois de Ilha
Em toda essa confusão do 

Sikêra Jr., que deve ser intima-
do a depor por fala homofóbica, 
estranha-se o envolvimento do 
superintendente de jornalismo 
da Rede TV!, Franz Vacek, nesta 

questão.
O programa “Alerta Nacional” 

é realizado pela TV A Crítica de 
Manaus, que tem uma diretora de 
jornalismo. Nada do que ali é dito 
ou mostrado passa por São Paulo. 

Autor de “Salve-se Quem 
Puder”, Daniel Ortiz, já devi-
damente vacinado com as duas 
doses contra a Covid-19, chega de 
Portugal nesta quarta-feira para 

acompanhar os últimos capítulos 
da novela.

Só não decidiu ainda se no 
Rio, ao lado de alguns atores, ou 
em São Paulo. 

Muito estranho

Em casa

Tiago Leifert, tirando uma, 
é claro, disse ontem “que está 
antes consultando a internet” 
para saber por quem pode e 
por quem não pode torcer na 

Olimpíada.
Pior é que tá meio assim. Há 

um júri ou um conselho insta-
lado, que se encarrega de exa-
minar a ficha corrida de todos.

O BandSports estava exibin-
do um tênis da dupla brasileira 
e a transmissão foi interrom-
pida no meio, sem ninguém 
explicar absolutamente nada. 
O telespectador ficou no vazio.

Segundo se informa, é por-
que não havia autorização. E, 
se não havia, foi pirataria. Ali-
ás, esse acordo do BandSports 
com a Globo é meio cheio dos 
truques.

Ontem, em uma postagem no 
Instagram, Sérgio Guizé lamen-
tou a morte de André Ceccato, aos 
61 anos. Um ator de tantos traba-

lhos, como o filme “Carandiru”.
Morreu, segundo Guizé, tam-

bém de tristeza. Mais de um ano 
sem fazer teatro.

Mundinho

Mas e isso?

Complicado

(Crédito Globo/ João Miguel Junior)

Não sei se foi um bom negó-
cio pra Globo, depois de haver 
desistido, ter voltado com as 
videocassetadas no final da 
“Superdança dos Famosos” aos 
domingos.

Está certo que, para o “Fan-
tástico”, por tantos anos, sem-
pre foi uma alavanca de audi-
ência indispensável, mas sem 
o Faustão, ainda que os subs-
titutos sejam pessoas conheci-
das, fica difícil para o público 
aceitar. Uma missão das mais 
complicadas para Dani Cala-
bresa e Welder Rodrigues. Nem 
eles parecem entusiasmados.

Existem certas coisas que 
são únicas. Melhor não insistir. 

E não expor ninguém.

Nunca haverá um remake 
de “E o Vento Levou” com a 
marca dos atores que o fizeram. 
Ou “Casablanca”, pelo mesmo 
motivo. Uma Odete Roitman 
ou um novo Odorico Paraguaçu, 
se bem que o talentoso Marco 
Nanini até tentou.

Mas é melhor esquecer por-
que não dá.

A mesma coisa as “Video-
cassetadas” como era no “Do-
mingão”. Até certo que está no 
fim, mas terminar o programa 
com a emoção e classificação 
da “Superdança” vai ser muito 
melhor.

O quadro “Jogo dos Pontinhos” 
também entrou nas gravações do 
“PSS”, mas só com contratados do 
SBT.

No caso, Helen Ganzarolli, 

Mara Maravilha, Chris Flores, Flor, 
Porpetone e Décio Piccinini. Lívia 
Andrade, que não é mais e nem 
no Brasil está, Carlinhos Aguiar e 
Patrícia Abravanel ficaram de fora.

João Vitor Silva será Le-
onardo, filho de Vera (Drica 
Moraes), na nova temporada 
de “Sob Pressão” na Globo, 

que começa dia 12 de agosto.
O ator também fará “Ver-

dades Secretas 2”, para a 
Globoplay. 

Muita gente reclamando 
que o SBT não dispensou ao 
Silvio Santos, no seu retorno ao 
ar, a consideração que merecia.

Nada foi divulgado sobre a 

exibição de um “Roda a Roda” 
com ele, inédito, na noite de 
domingo, há quase dois anos 
sem gravar nada. De fato, falha 
grave.

O SBT não vai fazer festa 
nenhuma, agora em agosto, 
nos seus 40 anos. Vai passar 
batido.

E está muito certo. O mo-
mento ainda não recomenda 
maiores comemorações.

Na coluna desta última se-
gunda-feira, se falou das dificul-
dades que a Band irá enfrentar 
para colocar um outro grande 
campeonato europeu no lugar 

do italiano.
Faltou acrescentar que, por 

contrato, ela seguirá com o russo 
e o alemão, mais uma tempora-
da.

Os autores de “Império” 
achavam que já tinham recebi-
do tudo pela edição especial da 
novela.

E não é que a Globo surpre-
endeu a todos com um novo 
pagamento. Ninguém estava 
esperando.

Globo, SporTV e BandS-
ports têm feito uma cobertu-
ra das mais interessantes da 
Olimpíada do Japão. Normal 
o entusiasmo de todos diante 
de algumas conquistas, como 

o da nossa skatista Rayssa 
Leal.

Agora, no futebol local, 
há quem se esforce em ser 
agradável aos times de maior 
torcida. Que bobagem. 

Joana Treptow, apresenta-
dora do jornalismo da Band, 
também vítima da Covid-19, 
recebeu alta do hospital na 

última sexta-feira.
Está bem, recuperada, mas 

vai ficar mais uma semana em 
casa se cuidando.

A preparação dos figurinos 
para a próxima edição do quadro 
“Show dos Famosos” está atrasa-
da e pouco se fala na Globo-SP 
sobre o elenco.

De qualquer forma, já existe 
um cronograma para gravações e 
espaços avaliados para realização 
de ensaios. Tem que estrear de 
qualquer jeito em 5 de setembro.

O ex-jogador Edmilson possui 
um centro de formação de atletas 
e vai participar de um campeonato 
nos Estados Unidos e Caribe, com os 
seus jogadores e ele como treinador. 

Daí o seu desligamento do SBT.
Para o seu lugar, começando 

pelas oitavas da Libertadores, foi 
contratado Washington Coração 
Valente.

(Imagem: Instagram)

(Imagem: reprodução)

Globo deveria sumir com as 
videocassetadas

Sem a Lívia

Dois tempos

Ficou devendo

Postura correta 

Vale esclarecer

CPF na nota

Torcida a favor

Alta

Figurinos Negócios
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Mesmo com um ano de atra-
so, a pandemia ainda muito 
presente e fuso horário de 12 
horas para o Brasil, a Olimpíada 
do Japão é um grande sucesso.

Várias pessoas estão virando 
a noite, muitas dormindo me-
nos ou até nem dormindo para 
acompanhar competições das 
mais diversas modalidades. Não 

só futebol, vôlei, basquete, judô 
ou natação como sempre foi, 
mas também o surfe e o skate, 
com o notável desempenho de 
Ítalo Ferreira e de uma menina, 
Rayssa Leal, de 13 anos, a nossa 
atleta mais jovem a conquistar 
medalha.

Conquistas tão emocionan-
tes, que em um caso, o repórter 

Ontem, em uma posta-
gem no Instagram, Sérgio 
Guizé lamentou a morte de 
André Ceccato, aos 61 anos. 
Um ator de tantos traba-

lhos, como o filme “Caran-
diru”.

Morreu, segundo Guizé, 
também de tristeza. Mais 
de um ano sem fazer teatro.

O BandSports estava exibin-
do um tênis da dupla brasileira 
e a transmissão foi interrom-
pida no meio, sem ninguém 
explicar absolutamente nada. 
O telespectador ficou no vazio.

Segundo se informa, é por-
que não havia autorização. E, 
se não havia, foi pirataria. Ali-
ás, esse acordo do BandSports 
com a Globo é meio cheio dos 
truques.

Tiago Leifert, tirando uma, é 
claro, disse ontem “que está an-
tes consultando a internet” para 
saber por quem pode e por quem 
não pode torcer na Olimpíada.

Pior é que tá meio assim. Há 
um júri ou um conselho instala-
do, que se encarrega de examinar 
a ficha corrida de todos.

S o b r e  o  p r o g r a m a  d o 
Fausto Silva na Band, em 
janeiro no ar, as providên-
cias em torno avançam em 

todos os sentidos.
E também na parte co-

mercial. Já tem várias cotas 
vendidas.

Nessa questão de Copa Amé-
rica e outros eventos esportivos, 
como Copa do Brasil, Campeo-
nato Brasileiro, eliminatórias..., 
como tudo, sempre existem os 
“dois lados”.

Os que criticam a realização 
dos eventos por causa da pande-
mia, como se observou no último 
“Bem, Amigos!”, e as emissoras, 
Globo entre elas, que transmitem, 
porque pagaram pelos direitos. 

“Totalmente reformulado e 
mais tecnológico” - é assim que o 
SBT está vendendo o novo “Show 
do Milhão”.

A estreia ficou para 3 de se-

tembro, dois dias antes da Globo 
apresentar o “Quem Quer Ser Um 
Milionário?”, no “Domingão” do 
Huck. Tem até advogado esperan-
do por isso.

Leonardo Miggiorin, que inte-
grou o elenco de “Jezabel”, “Dan-
cing Brasil”, “A Terra Prometida” 
e “Os Dez Mandamentos”, todas 
produções da Record, ao lado de 
Thays Parente, protagoniza entre 

os dia 14 e 22 de agosto, às 15h30, 
sábados e domingos, o musical 
“João e Maria”.

Apresentações no Teatro Fer-
nando Torres, em São Paulo.

No capítulo desta quinta-
-feira, em “Gênesis”, Abraão 
(Zécarlos Machado) chega com 
seu povo em Gerar.

Lá eles montam acampamen-
to e conhecem Omar (Victor 
Figueiredo).

No capítulo desta quinta-
-feira, em “Gênesis”, Abraão 
(Zécarlos Machado) chega com 
seu povo em Gerar.

Lá eles montam acampamen-
to e conhecem Omar (Victor 
Figueiredo).Sobre o “The Voice Kids” na 

Globo, está decidido que as suas 
exibições continuam por ainda 

mais dois meses.
A grande final já pode ser anun-

ciada para o dia 29 de setembro.

Miguel Coelho, protago-
nista da fase jovem de Jacó, 
em “Gênesis”, grava amanhã, 
sexta-feira, pela última vez.

Os trabalhos da novela, 
que ainda terá a fase José do 
Egito, caminham rápido para 
o encerramento.

A Globo terá quatro im-
portantes estreias em agosto: 
dia 9, novela das seis, “Nos 
Tempos do Imperador” e a 
série “Ilha de Ferro”; 10, “The 

Masked Singer”, com apresen-
tação de Ivete Sangalo, e 12, a 
volta da série “Sob Pressão”.

Tudo isso em meio aos Jo-
gos Olímpicos.

(Rayssa Leal, medalha de prata nos Jogos Olímpicos/ 
Instagram)

A Olimpíada, com problemas e 
diferenças, mexe com a emoção 

de todos

Complicado

Mas e isso?

Mundinho

Intervalo

Simples assim

Preparem os corações

Teatro

Chegada a Gerar

Chegada a Gerar
Segue em frente

Última cena

Antes disso

Guilherme Pereira não conse-
guiu segurar as lágrimas e em 
outro o respeitado diretor de te-
levisão Nilton Travesso, alguém 
há tantos anos acostumado a 
trabalhar e mexer com a emo-
ção, lamentar que não assistiu 
a Rayssa: “não consegui. Estava 
chorando”.

O esporte e a televisão, uma 
vez mais, se juntam para apre-
sentar espetáculos empolgan-
tes.

E o bom é saber que ainda 
tem muito mais Jogos Olímpi-
cos pela frente.

Silvio Santos grava normal-
mente nesta quinta-feira seus 
programas no SBT e ele vai 
que vai.

Mas tem um assunto envol-
vendo o apresentador que ain-

da não foi discutido na emisso-
ra: sua participação ou não na 
próxima edição do “Teleton”, 
que já está em produção. Nas 
últimas, SS optou por uma 
distância regulamentar. 

Suspense

(Divulgação SBT)

Diego Guebel já fina-
lizou as gravações de um 
reality de beleza para a 
HBO, só que ninguém está 
autorizado a falar sobre 

ele, muito menos entrar em 
detalhes por enquanto.

Fala-se, no entanto, que 
o resultado é muito bom.

C o m o  c o n s u l t o r  d a 
Band, Guebel está levan-
do à frente o projeto de 
um reality show, para exi-
bição ainda neste segundo 

semestre.
Um trabalho que tam-

bém tem a participação de 
Zeca Camargo.

“Topíssima” vai seguir 
em exibição na Record até 
a última semana de agosto.

Para o seu lugar foi es-

colhida a série canadense 
“Quando Chama o Cora-
ção”.

O Twitter, para alguns 
dos seus habituais frequen-
tadores, está a um passo do 
hospício.

Ontem teve quem atri-

buiu às escolhas políticas 
do Gabriel Medina, a sua 
derrota na Olimpíada. Aí 
também não.

O Twitter,  para alguns 
dos seus habituais frequen-
tadores, está a um passo do 
hospício.

Ontem teve quem atribuiu 
às escolhas políticas do Ga-
briel Medina, a sua derrota na 
Olimpíada. Aí também não.

A i n d a  s o b r e  o s  J o g o s 
Olímpicos, o esporte sempre 
mexe muito com a emoção 
de todos.

Exageros e carregadas de 
tinta de alguns, a entrevista 

do Guilherme Pereira com o 
Ítalo Ferreira, ouro no surfe, 
foi um momento histórico, 
mas antes de tudo humano, 
desta cobertura. Impossível 
não se emocionar.

Continuam pipocando no-
mes na Globo para assumir o 
“Caldeirão”, aos sábados, até 
dezembro. Fernanda Lima, 
Marcio Garcia, André Mar-
ques.

Pegar alguém de fora é uma 
possibilidade que não passa na 
cabeça de ninguém. Um anún-
cio que deve ocorrer muito em 
breve. 

·       GNT e Multishow 
estão avaliando uma série 
de projetos, sugeridos por 
produtoras independentes, 
ainda para esta temporada e 
começo da próxima.

·       Claudete Troiano gra-
vou duas edições especiais do 
programa “Vou Te Contar”, 
das manhãs da Rede TV!, em 
João Pessoa. No ar, hoje e 
amanhã.

·       O “CNN Viagem & 
Gastronomia”, com Daniela 
Filomeno, aos sábados às 
21h, pela CNN Brasil, neste 
próximo exibe o primeiro 
episódio de uma série sobre 
os Lençóis Maranhenses.

·       A roteirista Júlia Ro-
drigues, neta de Nelson Ro-
drigues, lança dia 23 de agos-
to, no aniversário do avô, seu 
primeiro livro infantil: “As 
duas casas da Isa”, uma his-
tória de amor pós-divórcio...

·       ... Júlia também é uma 
das autoras de “Meu destino 
é pecar”, do mesmo Nelson 
Rodrigues, que vai virar sé-
rie para TV com direção de 
Ulysses Cruz.

·       Lançada no dia 22, 

a audiossérie “Paciente 63” 
ocupou o primeiro lugar en-
tre os podcasts mais ouvidos 
no Spotify em menos de uma 
semana, de acordo com o Top 
Podcasts Brasil...

·       ... ”Paciente 63”, uma 
ficção, tem roteiro de Julio 
Rojas e é protagonizada por 
Mel Lisboa e Seu Jorge...

·       ... Mel faz Elisa Ama-
ral, uma psiquiatra, e Seu 
Jorge, o paciente, que diz ser 
um viajante do tempo.

·        O Amazon Prime 
Vídeo anunciou a realização 
da série de comédia “LOL: 
Se Rir, Já Era”, com Clarice 
Falcão e Tom Cavalcante...

·       ... Trata-se de uma 
competição entre comedian-
tes,  que disputam prêmio 
de R$ 350 mil. O valor será 
revertido para uma institui-
ção de caridade escolhida 
pelo vencedor. Produção da 
Formata.

·       Christiane Torloni, 
Dandara Mariana, Viviane 
Araújo e Tiago Abravanel 
serão as atrações da “Super-
dança dos famosos” neste 
domingo.

Trabalho encerrado

Por outro lado

Pela ordem

Tem cabimento?

Tem cabimento?

A propósito

C´est fini

Bate - Rebate


