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Projeto do Hospital Metropolitano conta com
apoio do deputado Baleia Rossi
A criação de um hospital
metropolitano na região
de Campinas conta com o
apoio do deputado federal
Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. A discussão
do projeto da nova unidade
hospitalar, capitaneada pela
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), passa
pelo gabinete do parlamentar, que está empenhado
em viabilizar recursos para
tirar o projeto do papel. A
informação é do presidente
do MDB de Jaguariúna,
vereador Walter Tozzi, que
representou Baleia Rossi
em reunião na Unicamp, no
último dia 11 de agosto, com
o reitor Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé,
e o prefeito de Jaguariúna e
presidente do Conselho de
Desenvolvimento da RMC
(Região Metropolitana de
Campinas), Gustavo Reis
(MDB).
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SP tem 402 cidades sem óbitos
por COVID-19 na última semana
O Estado de São Paulo
identificou 402 municípios
sem novas mortes por COVID-19 registradas na última
semana, indicando que mais
de 62% das cidades paulistas
não tiveram vítimas da doença
desde 15 de agosto. O balanço
reflete o impacto positivo da
campanha de vacinação para
redução dos casos graves e
mortes pela doença. Além disso, 60 municípios não tiveram

Prefeito
conquista
verba de R$
650 mil junto
ao Governo do
Estado e reforça
solicitação de
recursos para
Saúde de Itapira

Holambra
vacina nesta
quarta-feira
moradores
entre 12 e
17 anos com
comorbidades

Servidores
do Hospital
Municipal de
Mogi Guaçu
participam
de ciclo de
palestras

novos casos confirmados no
período.
A constatação foi feita a partir de análise dos dados deste
domingo (22) com o anterior
(15), disponibilizados para
consulta pública no boletim
oficial do Governo do Estado.
As informações foram registradas pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial
do Ministério da Saúde para
notificação dos casos graves e

mortes, e no E-SUS, onde são
notificados os casos leves.
Os balanços são superiores
aos identificados em comparação similar realizada no
intervalo de 28 de julho a 4 de
agosto que apontava 346 municípios sem novos óbitos naquela semana, e 31 sem casos.
São Paulo já vacinou mais de
96% de sua população adulta
com pelo menos uma dose de
vacina contra COVID-19.
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Vacinação
em Mogi
Mirim avança
para público
entre 12 e
17 anos com
comorbidades
nesta terçafeira

Estão abertas
Página 4.
Página 6.
as inscrições
No mês de Menotti Del Picchia,
para o 36º
Secretaria de Cultura e Turismo de
Concurso
Itapira realiza Sarau comemorativo
de Poesia de
Mogi Guaçu

O Prefeito Toninho Bellini esteve em São Paulo nesta
quinta-feira, 19, e conquistou junto Governo do Estado de São Paulo uma verba
de R$ 650 mil para investimentos na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
O recurso foi liberado após
apresentação de pedidos do
Chefe do Executivo em reunião com o Governador João
Doria, Vice-Governador
Rodrigo Garcia e o Secretário de Desenvolvimento
Regional Marco Vinholi.

A Secretaria de Saúde começa a vacinar nesta terçafeira (24) todos os pré-adolescentes e adolescentes de 12 a
17 anos, com comorbidades.
Também serão vacinados os
deficientes permanentes, gestantes e puérperas desta faixa
etária. A vacinação para este
público vai ocorrer de terça até
sexta-feira (27), das 15h às 19h
nas seguintes UBSs (Unidades
Básicas de Saúde): Aterrado,
Jardim Paulista, Santa Cruz e
José Antonio Seixas Pereira.
As demais unidades de saúde
aplicarão apenas vacinas de rotina nesta semana (não-covid).

A partir desta quintafeira, 19 de agosto, estão
abertas as inscrições para
o 36º Concurso de Poesia
de Mogi Guaçu, promovido
pela Secretaria Municipal
de Cultura em parceria com
a Biblioteca Municipal João
XXIII. Os poetas e poetisas
podem inscrever até duas
obras inéditas, que deverão
ser entregues em um envelope grande e/ou enviadas por
e-mail até dia 15 de outubro
de 2021.
Os interessados podem
realizar as inscrições de forma online pelo e-mail: sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.
br ou presencialmente na
sede da biblioteca
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Holambra recebeu um
novo lote da vacina contra a
Covid-19 e irá vacinar nesta
quarta-feira, dia 25 de agosto,
adolescentes entre 12 e 17 anos
com comorbidades, grávidas e
puérperas (mulheres que estão
no período de até 45 dias após
o parto).

A Área de Educação Permanente do Hospital Municipal
Dr. Tabajara Ramos iniciou em
agosto um ciclo de palestras
envolvendo funcionários e
servidores do hospital, clínica
de especialidades e as unidades
de pronto atendimento.

No mês dedicado a Menotti
Del Picchia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
irá promover um Sarau comemorativo aos 129 anos do
poeta, jornalista, advogado,
político, romancista, cronista,
pintor e ensaísta brasileiro.

Seguindo todos os protocolos
de prevenção do coronavírus
(Covid-19), o evento de caráter
literomusical será presencial a
partir das 19h30 do próximo
sábado, dia 28 de agosto, no
Auditório do Museu de História Natural.
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Uma cultura que une o Brasil

*

Por João Guilherme Sabino Ometto
A cana-de-açúcar, primeira grande riqueza agroindustrial do País, foi a protagonista de um ciclo histórico
marcante, entre as metades
dos séculos 16 e 18. Durante
mais de 200 anos, no Brasil
Colônia, constituiu a base
da economia, com produção
concentrada no Nordeste.
Paulatinamente, a cultura foi
reencontrando sua origem
como atividade estratégica.
Volta a crescer na região na
qual chegou, está presente
em todo o território nacional
e contribui de modo significativo para o superávit de
nossa balança comercial e
para a transição da matriz
energética do carbono à renovável e sustentável.
A cana foi introduzida no

Brasil há 505 anos, em 1516,
na Ilha de Itamaracá, em
Pernambuco. Está presente,
portanto, deste o início de
nossa História depois do
Descobrimento. Hoje, é uma
atividade agrícola nacional, com lavouras em todo
o País. Embora o Sudeste
seja atualmente o principal
produtor, nota-se um novo
movimento de fomento no
Nordeste. Esta região é uma
das que apresentam estimativa de crescimento no primeiro levantamento da safra
2021/2022 da Companhia
Brasileira de Abastecimento (Conab). Terá queda de
0,5% na área plantada, mas
expansão de 3,5% na produtividade e 2,7% na produção,
totalizando 49,7 milhões de

toneladas.
O exemplo dos produtores nordestinos demonstra
como a incorporação de
tecnologia está contribuindo
para o aumento da produtividade da cana-de-açúcar,
com a utilização de menos
áreas plantadas. No Brasil,
maior produtor mundial, a
agroindústria sucroalcooleira, diferentemente do que
ocorre nos demais países,
opera numa conjuntura positiva e sustentável e conseguiu
manter-se muito dinâmica
durante a pandemia da Covid-19.
Na safra 2021/2022, em
termos gerais, a Conab espera uma redução de 4%
na produção em relação à
temporada anterior, queda

Estímulo para o ensino de
crianças se baseia no despertar
de seu interesse
*

Por Thaís de Souza Freitas
Os dias atípicos
que vivemos desde
2020, quando medidas sanitárias e de
restrição de circulação de pessoas precisaram ser tomadas
para o controle da Covid-19, se postergam e
trazem uma realidade
dura principalmente para as crianças,
como revelado numa
pesquisa do Datafolha
encomendada pela
Fundação Lemann
e Instituto Natura,
“Onde estão as crianças e adolescentes
enquanto as escolas
estão fechadas?”.
Dentre pais, responsáveis e jovens entrevistados, 44% afirmaram se sentir tristes,
38% tiveram medo
e 34% perderam o
interesse na escola. E
mais: 75% disseram
que sentem falta das
aulas presenciais ou
de algum professor
e 60% do convívio
social e dos amigos.
Os números refletem
uma realidade: as
pessoas precisam de
interações sociais e

as crianças dependem
dela como requisito
para o desenvolvimento pessoal.
Com isso, um dos
grandes desafios dos
profissionais que lidam com o ensino infantil também passou
a ser responsabilidade dos pais, prender a
atenção dos pequenos
por um período de
tempo suficiente para
transmitir e consolidar algo. Pensando
nisso, trabalhar temas de interesse do
estudante, como o
aprendizado de um
segundo idioma, tornar os momentos de
ensino e aprendizagem em momentos
de prazer, diversão e
criatividade pode ser
a tão desejada chave
para o sucesso. É fato
que o ser humano se
envolve muito mais
em atividades que lhe
proporcionam satisfação e com crianças
não é diferente.
O ensino de um segundo idioma como o
inglês, se dando através de atividades lú-

dicas, jogos, músicas,
massinha, pinturas e
qualquer outro método que estimule a
criatividade e transforme cada momento
de aprendizagem em
uma experiência encantadora, é o grande diferencial. Outro
ponto chave no que
diz respeito ao ensino para crianças é o
reforço positivo, que
deve ser manifestado
constantemente. Reconhecer e celebrar
cada conquista não
só a deixa mais estimulada, mas também
desenvolve sua autoestima e confiança;
fatores fundamentais para que ela se
sinta confortável e
continue praticando
o segundo idioma de
maneira natural.
Thaís de Souza
Freitas é formada em
Relações Internacionais e administração
na faculdade ESAMC,
em Uberlândia, e atualmente é Consultora
Pedagógica da Park
Education.

Desenvolvimento Solidário
*
Por Paiva Netto
Um dos maiores
desafios atuais das
nações emergentes ou
das que já atingiram o
mais alto patamar de
crescimento material
de suas economias é
o do desenvolvimento
sustentável. Contudo,
se desejamos ver o
progresso partilhado
com todos, acreditamos e temos proposto
que o desenvolvimento solidário deva, antes de tudo, iluminar
as atitudes dos habitantes da Terra e de
suas futuras gerações
— do maior ao menor
— de nossa morada
coletiva. Portanto,
além de uma política pública eficaz, o
planeta exige o compromisso com uma
consciência nova, firmada em princípios
que garantam a con-

tinuidade da Vida e a
coexistência humana
acima de todos os
outros interesses. Tal
mentalidade fomenta
ações conjuntas entre
os países que visem
ao socorro dos povos
urgentemente necessitados de alguém que
lhes estenda as mãos.
Jesus, o Economista Divino, por Sua
vez, nos oferece um
caminho novíssimo,
porquanto alicerçado
em bases renováveis
eternas do Espírito,
o moto-contínuo, a
curul do desenvolvimento planetário. No
Evangelho do Cristo
Ecumênico, o Estadista Celeste, segundo as anotações de
João, 13:34 e 15:13,
podemos ler:
Uma palavra de

Paz
Disse Jesus: “Novo
Mandamento vos
dou: amai-vos como
Eu vos amei. (...) Não
há maior Amor do
que doar a própria
vida pelos seus amigos”.
E isso tem feito que
a civilização, pelo menos o que andamos
vendo por aí como
tal, milagrosamente
sobreviva aos seus
piores tempos de loucura. A sabedoria do
Talmud dá este recado prático: “A Paz é
para o mundo o que
o fermento é para a
massa”.
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com

provocada pelas oscilações
climáticas deste ano e redução da área plantada.
Mesmo assim, deveremos
colher 628,13 milhões de
toneladas, o suficiente para
que fabriquemos 38,9 milhões de toneladas de açúcar
(5,7% a menos) e 27 bilhões
de litros de etanol (queda de
9,1%). Apesar dessas oscilações, continuamos sendo
protagonistas e fornecedores
indispensáveis para o mercado sucroalcooleiro global.
Estudo do Departamento
do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Deagro/
Fiesp) mostra que o mundo
demandará cada vez mais
nosso açúcar e nosso etanol.
Por isso, o relatório projeta

que, na safra 2023/2024,
haverá necessidade de o
País atingir área plantada
de 10,5 milhões de hectares
e um esmagamento de canade-açúcar de 862 milhões de
toneladas, para responder ao
crescimento do consumo e
das exportações. Cinco séculos depois de chegar ao Nordeste, a cultura une o Brasil,
estando presente em todo o
nosso território. E, como no
seu primeiro ciclo histórico,
desempenha papel decisivo
na economia nacional.
*João Guilherme Sabino
Ometto é engenheiro (Escola
de Engenharia de São Carlos
- EESC/USP), empresário e
membro da Academia Nacional de Agricultura (ANA).

Clima de deserto
*

Por Paiva Netto
O clima seco a cada
ano preocupa mais a população de várias regiões do Brasil, agravado,
principalmente, pelas
secas e queimadas. A
baixa umidade relativa do ar gera, além de
problemas de saúde,
transtornos na vida de
milhões de brasileiros.
Por isso, torna-se imprescindível hidratar
o organismo adequadamente com líquidos
(água, água de coco e
sucos), manter a residência ou local de trabalho livres da poeira,
evitar a prática esportiva em horários em que
o sol esteja mais forte e
usar soro fisiológico em
narinas e olhos. Ainda
é aconselhável colocar
nos ambientes vasilhas
com água, toalhas molhadas ou umidificadores. Toda a atenção é
pouca com crianças e
idosos, grupos de maior
risco.
Síndrome do olho
seco
Entre os principais
prejuízos ao corpo, o
clima seco provoca dor
de cabeça, sangramento das vias respiratórias, maior incidência
de asma e bronquite,
além da síndrome do
olho seco.
Numa entrevista ao
programa Vida Plena,
da Boa Vontade TV (Oi
TV — Canal 212 — e
Net Brasil/Claro TV —
Canais 196 e 696), o
dr. Alessander Tsuneto, oftalmologista, integrante da Associação
dos Portadores de Olho
Seco (Apos), esclareceu que essa síndrome
atinge de 10% a 15% dos
indivíduos acima dos 50
anos. É a segunda maior
causa de atendimento
nos consultórios, e muitos desconhecem essa
enfermidade. Alguns
fatores, como cirurgia

prévia, uso de lentes de
contato sem avaliação
oftalmológica, diabetes,
doenças reumáticas e
queimaduras, podem
causar a secura ocular.
O médico também
comentou que a baixa
umidade relativa do
ar pode desencadear
precocemente a doença. “Os níveis saudáveis,
segundo a Organização Mundial da Saúde,
são em torno de 60%.
Li uma reportagem na
internet falando que a
umidade relativa do ar
em São Paulo está abaixo dos 20%. Só como
curiosidade, no deserto
do Saara é de 10% a
15%. Isso faz com que
aumente a evaporação
das lágrimas e agrave o
olho seco, ou quem não
tem o problema corre o
risco de possuí-lo.”
Brasília já conhece
bem esses baixos índices.
Para o dr. Alessander, o exame preventivo
da síndrome do olho
seco pode evitar graves
doenças oculares, inclusive a cegueira. “Tudo
depende do grau de severidade. Se o paciente
tiver uma queixa leve, só
um desconforto ou uma
irritação ocular, a gente
pode tratá-lo somente
com colírio ou pomada.
Mas, se apresentar alguma gravidade, pode
ser até caso de cirurgia.”
Indivíduos com deficiência visual
Durante o bate-papo, o telespectador Lucas Fernando Gouveia,
de Porto Alegre/RS,
perguntou ao dr. Alessander se pessoas com
deficiência visual padecem com o problema.
De acordo com o oftalmologista, “mesmo
uma pessoa que não
enxerga, mas possui as
estruturas oculares e as
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glândulas que produzem a lágrima, pode ter
alteração da qualidade
da lágrima e ter olho
seco”.
Dicas e cuidados
Ao fim da entrevista, passou importantes
dicas para que se saiba
se os olhos estão ressecados. “O paciente
vai sentir algum grau
de desconforto, o olho
vermelho, uma irritação
ocular. Vai ser difícil piscar, porque, não tendo
uma lágrima boa e suficiente na pálpebra, ela
não vai deslizar sobre o
olho. Então, ela dá uma
travadinha.” Também
alertou para o fato de
que quem fica exposto
ao ambiente com arcondicionado e os que
exercem atividades no
computador têm maior
probabilidade de adquirir a doença, já que
o local fica mais seco
por causa da falta de
umidade, e a fixação por
demasia na tela do computador desestimula a
pessoa a piscar.
Outra questão de relevância é o perigo da
automedicação. “Só o
oftalmologista vai saber
se o paciente tem o olho
seco, que grau e qual colírio deve usar”, evidenciou. Mais informações
sobre o tema podem ser
obtidas no site www.
apos.org.br.
Cabe a todos nós,
além de informar a
população dos riscos
que corre com a baixa
umidade atmosférica,
iluminar as mentes a
respeito das graves consequências da seca e
queimadas provocadas
pela ganância humana.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com
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SP tem 402 cidades sem óbitos por COVID-19 na última
semana

Da Redação

nicípios sem novas mortes
por COVID-19 registradas
O Estado de São Pau- na última semana, indilo identificou 402 mu- cando que mais de 62%

das cidades paulistas não
tiveram vítimas da doença
desde 15 de agosto. O balanço reflete o impacto
positivo da campanha de
vacinação para redução
dos casos graves e mortes
pela doença. Além disso, 60 municípios não
tiveram novos casos confirmados no período.
A constatação foi feita a
partir de análise dos dados
deste domingo (22) com o
anterior (15), disponibilizados para consulta pública no boletim oficial do

Governo do Estado. As
informações foram registradas pelas 645 cidades
paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da
Saúde para notificação dos
casos graves e mortes, e no
E-SUS, onde são notificados os casos leves.
Os balanços são superiores aos identificados em
comparação similar realizada no intervalo de 28
de julho a 4 de agosto que
apontava 346 municípios
sem novos óbitos naquela
semana, e 31 sem casos.

São Paulo já vacinou
mais de 96% de sua população adulta com pelo
menos uma dose de vacina contra COVID-19. O
Vacinômetro já superou
um total de 47,87 milhões
doses aplicadas desde o início da campanha, somando 32,85 milhões de primeira dose, 13,87 milhões
de segunda e 1,13 milhão
de dose única. Mais de
32% da população geral
de SP já completou seu
esquema vacinal, garantindo proteção completa

contra a COVID-19.
A evolução da vacinação
em São Paulo pode ser
acompanhada no painel
completo do Vacinômetro,
no site https://vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro/.
Nele, qualquer pessoa tem
acesso a dados detalhados
sobre doses aplicadas por
município, distribuição
de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação
de doses e estatísticas
gerais do PEI.

Aplicativo do Poupatempo permite comprovar
vacinação contra a Covid-19
Da Redação
Graças ao avanço
da vacinação contra a
Covid-19 no Estado,
já ofertada a todas as
pessoas com mais de
18 anos em território
paulista e iniciada na
última semana em adolescentes, as atividades
sociais e comerciais têm
sido retomadas com os
cuidados necessários
para barrar o avanço
da pandemia. Por isso,
alguns estabelecimentos

e municípios começam
a exigir que seus profissionais, frequentadores e
a população comprovem
a imunização contra a
Covid-19.
Pelo aplicativo Poupatempo Digital, é possível
acessar na palma da mão
a versão digital da carteira de vacinação, que conta com as mesmas informações do modelo
impresso entregue nas
unidades de saúde. Além
disso, a ferramenta permite realizar o pré-ca-

dastro, direcionado ao
site Vacina Já – www.
vacinaja.sp.gov.br, que
diminui em até 90% o
tempo de permanência
no posto de saúde, e o
serviço de validação do
certificado de vacinação,
que é a garantia de um
documento oficial, que
pode ser conferido online.
“Em um mundo cada
vez mais digital, não faz
sentido exigir que o cidadão ande com a carteirinha de papel em mãos.

Por isso, o aplicativo do
Poupatempo permite
que o usuário não apenas tenha sua carteira
digital no celular, como
também que ela possa
ser validada, através de
um QR Code, que emite
o certificado de autenticidade desse documento”,
afirma Murilo Macedo,
diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do
Governo de São Paulo,
que administra o Poupatempo no Estado.
A checagem da vali-

dação da carteira de vacinação contra a Covid-19
é muito simples. Basta
que o cidadão que tenha
a carteirinha digital no
app do Poupatempo
apresente o QR Code ou
o código do certificado
para verificação do órgão
ou pessoa interessada.
“Isso pode acontecer, por
exemplo, com familiares
que moram em locais
distantes e querem confirmar se seus parentes
tomaram as duas doses
da vacina”, explica Mu-

rilo Macedo.
Poupatempo Digital
Desenvolvido pela
Prodesp, o aplicativo do
Poupatempo disponibiliza 120 serviços online de diversos órgãos.
Lançando em maio de
2020, a ferramenta já foi
baixada mais de quatro
milhões de vezes. Já a
versão digital da carteira
de vacinação da Covid-19
contabilizou entre janeiro e julho deste ano mais
de um milhão de acessos.

Governo de SP faz apelo para que população não
solte balões
Da Redação
Mais de 240 agentes
do Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Estado
(SIMA), Fundação Florestal, Bombeiros-civis e
voluntários atuam desde
a manhã deste domingo (22/08) no combate
ao incêndio que atinge o
Parque Estadual Juquery,
no município de Franco
da Rocha. De acordo com
as primeiras informações,
a queimada começou após
a queda de um balão localizado pelas equipes na área
de proteção ambiental. Os
trabalhos contam com o

apoio de viaturas terrestres, helicópteros e aviões
no combate às chamas.
Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é
considerado crime ambiental (Lei Nº 9.605/98)
e coloca em risco a vida
humana e toda a biodiversidade. A pena prevista é
de detenção de um a três
anos ou multa.
Antes do período de estiagem, como medida preventiva, a Fundação Florestal executou mais de 30
mil m³ de aceiros na área e
abriu 195 m³ de cacimbas
para armazenamento de
águas pluviais – medidas
que contribuem para evitar
que o fogo se alastre. No

entanto, a falta de chuvas
e as altas temperaturas
deixam a vegetação seca
e favorecem a propagação
das chamas, dificultando o
trabalho das equipes.

guiram extinguir as queimadas no fim do sábado.
As causas serão apuradas
pelas autoridades competentes. A área atingida
também será avaliada.
Nas últimas semanas,
Parque Estadual Ja- agentes da Operação Corta
raguá
Fogo, que entra em vigor
No sábado (21), a cap- no período de estiagem,
ital também registrou capacitaram a comunidade
um incêndio de grandes indígena na região sobre
proporções na região do como proceder em caso de
Parque Estadual Jaraguá, queimadas. A Fundação
próximo à área de reserva Florestal também entregou
indígena. O fogo começou kits de combate a incêndio
durante a manhã, chegou a para os moradores.
ser controlado, mas novos
focos foram registrados à
Parceria da população
noite. Os agentes estaduais
Está em andamento
atuaram em parceria com uma campanha de cona comunidade e conse- scientização para que a

população colabore e siga
as orientações preventivas
de não: fazer fogueiras,
queimar lixo, jogar cigarros nas rodovias próximas
à mata, soltar balões, entre
outras. As ações ocorrem
em estações de trem, postos de combustível, rodo-

vias, por meio de SMS da
Defesa Civil, que alerta
sobre as regiões mais secas
etc. Além do tempo mais
seco, a queima criminosa,
atos de vandalismo e outras ações humanas contribuem para a ocorrência
de incêndios florestais.

Nenhuma das 645 cidades de SP registra UTI lotada
pela primeira vez desde abril de 2020
Da Redação
Pela primeira na pandemia, nenhum município do Estado de São
Paulo atingiu o índice
de 100% de ocupação
das UTIs dedicadas à
COVID-19. O marco
histórico registrado neste
sábado (21) é resultado

do avanço na vacinação
e das medidas de prevenção e enfrentamento
ao novo coronavírus.
Em 30 de março de
2021, pico da segunda onda, chegou a 87 o
número de cidades com
ocupação integral dos
leitos de Terapia Intensiva. Isto representa que,

naquele contexto, 13% de
todos os municípios de
São Paulo estavam com
a rede sobrecarregada. O
dado é fruto do monitoramento do Censo COVID,
realizado pelo Estado
desde abril de 2020.
Hoje, há menos de 7,5
mil pessoas hospitalizadas com COVID-19. São

3.842 em UTI e 3.653 em
enfermarias, totalizando
7.495 internados.
Este número chegou
a ser quatro vezes maior
no auge da segunda onda,
ultrapassando 31 mil pacientes em leitos reservados para casos graves
da doença. Naquele contexto, a taxa de ocupação

de UTIs chegou a ultrapassar 92% no estado.
Nesta data, é de 40,3%
em todo o território
paulista, e de 38,5% na
Grande São Paulo.
No decorrer da pandemia, houve 4.209.421
casos, dos quais 3.929.437
já estão recuperados,
incluindo 437.819 que

foram internados e receberam alta hospitalar.
Houve 144.185 óbitos.
O detalhamento dos
dados da pandemia está
disponível no site www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
Dados atualizados em
21/08/2021 - 17h58s.

Prova do concurso da Guarda Municipal será
domingo (29)
De Itapira
Acontece neste domingo, 29, a aplicação da prova escrita do concurso
público para Guarda Civil
Municipal. Todos os protocolos de prevenção do
coronavírus serão seguidos. Para identificar a escola e/ou sala, o candidato
deverá efetuar o Login em
no site www.shdias.com.br
através de seu CPF e Senha
e acessar o “Cartão de En-

salamento”. Se preferir, o
candidato também poderá
realizar a busca através do
link “Localize sua sala”.
As provas serão às 9h00
em três locais diferentes
para garantir o distanciamento necessário. Todas
as candidatas do sexo feminino (iniciais de A a Z) e
também os candidatos do
sexo masculino cuja inicial
do nome seja de A a J farão
a prova no Centro Universitário de Itapira – UNIESI

(Rua Santa Terezinha, nº
1.381, bairro Jardim Guarujá). Candidatos do sexo
masculino com nomes
iniciados de K a P farão a
prova na Escola Estadual
Antônio Caio (Rua Major
João Manoel, s/n, São Vicente). E os candidatos do
sexo masculino com iniciais de Q a Z farão a prova
na Escola Estadual Dona
Elvira Santos de Oliveira
(Praça Mogi Mirim, nº 10,
Santa Cruz).

Os candidatos deverão comparecer ao local e horário indicado de
sua prova objetiva com
antecedência, utilizando
obrigatoriamente máscara e portando o original
do documento oficial de
identidade com foto, o
protocolo de inscrição
(boleto bancário devidamente quitado), caneta esferográfica (azul ou preta),
lápis e borracha.
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Holambra vacina nesta quarta-feira moradores entre 12
e 17 anos com comorbidades

De Holambra
Holambra recebeu um
novo lote da vacina contra
a Covid-19 e irá vacinar
nesta quarta-feira, dia 25
de agosto, adolescentes
entre 12 e 17 anos com
comorbidades, grávidas e
puérperas (mulheres que
estão no período de até
45 dias após o parto). A
aplicação será realizada no
Salão da Terceira Idade por

pai, mãe ou responsável.
Caso não seja possível,
basta levar o documento
de autorização que está
disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba
Serviços, Vacina: Termo
de autorização”.
“Seguimos o calendário
do Governo do Estado e,
neste momento, as doses
recebidas são para imunizar apenas este grupo”,
disse o diretor municipal
de Saúde, Valmir Marcelo
Iglecias. “Pedimos que
pessoas de outras faixas
ordem de chegada, com etárias aguardem o recedistribuição de senhas. O bimento de novos lotes da
atendimento acontece das vacina”.
8h às 12h e entre 13h e 15h
ou até o término das doses.
Segunda dose
Para receber o antígeno
Moradores que estão
é preciso apresentar doc- com a segunda dose das
umento oficial com foto e vacinas FioCruz/Astracomprovante da condição Zeneca ou Butantan/
por meio de exames, receit- Coronavac atrasadas ou
as, relatório ou prescrição programadas para 25 ou
médica, com CRM e assi- 27 de agosto devem ir ao
natura do profissional. É Salão da Terceira Idade
necessária a presença do nos respectivos dias, das

8h às 12h e entre 13h e
15h. Não é necessário realizar agendamento. Basta
comparecer ao local com
o comprovante de vacinação e documento oficial
com foto. O complemento
será aplicado somente em
quem recebeu a primeira
dose no município.

• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no adulto
• Próteses valvares e
dispositivos cardíacos implantados
• Diabetes mellitus
• Pneumopatias crônicas graves
• Hipertensão arterial
resistente (HAR)
Relação de comor• Hipertensão arterial –
bidades definidas pelo estágio 3
Ministério da Saúde:
• Hipertensão arterial
• Doenças Cardiovas- – estágios 1 e 2 com lesão
culares
e órgão-alvo e/ou comor• Insuficiência cardíaca bidade
(IC)
• Doença Cerebrovas• Cor-pulmonale (alter- cular
ação no ventrículo direito)
• Doença renal crônica
e Hipertensão pulmonar
• Imunossuprimidos
• Cardiopatia hiperten- (transplantados; pessoas
siva
vivendo com HIV; doenças
• Síndromes coronar- reumáticas em uso de
ianas
corticoides; pessoas com
• Valvopatias
câncer).
• Miocardiopatias e
• Anemia falciforme e
Pericardiopatias
talassemia maior (hemo• Doença da Aorta, dos globinopatias graves)
Grandes Vasos e Fístulas
• Obesidade mórbida arteriovenosas
IMC ?40

• Cirrose hepática
Fonte: Governo do Estado de São Paulo
Vacinação contra a
COVID-19 - Holambra
Primeira dose
Quarta-Feira, dia 25 de
agosto
8h às 12h e entre 13h e
15h (ou até o término das
doses)
Local: Salão da Terceira
Idade
Público-alvo: Adolescentes entre 12 e 17 anos
com comorbidades, grávidas e puérperas
Não é necessário agendamento. Atendimento
por ordem de chegada.
Segunda dose
Quarta-Feira, dia 25 de
agosto
Sexta-Feira, dia 27 de
agosto
8h às 12h e entre 13h
e 15h
Local: Salão da Terceira
Idade

Nova queda de energia interrompe
abastecimento de água em Jaguariúna
De Jaguariúna

abastecimento em toda a
cidade.
O DAE (DepartamenSegundo o DAE, com
to de Água e Esgoto) de a falta de energia, os moJaguariúna informa que tores da captação paruma nova queda prolon- aram de funcionar e o
gada de energia elétrica, painel elétrico da capregistrada neste sábado tação precisou de ma(21), afetou a captação nutenção, paralisando o
de água e interrompeu o bombeamento de água.

O problema foi resolvido por volta da 1h deste
domingo (22). Segundo o
DAE, o restabelecimento
do abastecimento se dará
ao longo deste domingo.
Na última quarta-feira
(18), também houve falta
de energia que comprometeu o abastecimento em

alguns pontos da cidade.
As causas para as quedas
de energia não foram informadas até o momento
pela concessionária CPFL.
O DAE solicita à população que economize água
neste domingo, reservando o líquido para usos
essenciais.

Trânsito intensifica fiscalização para motoristas que
desrespeitam sinalização na Rua Comendador João Cintra
O Departamento de
Trânsito do município
está intensificando a fiscalização de motoristas
que insistem em desrespeitar a mudança de
trânsito da Rua Comendador João Cintra. Depois de quase um mês
da mudança do local,
comerciantes e moradores da região continuam relatando as infrações
de motoristas e o departamento está fazendo

o monitoramento em
horários alternados e
aplicando multas.
Desde o dia 27 de julho
o trecho do fim da Rua
Comendador João Cintra,
na altura da Auto Escola
Nacional, é de mão única
e os motoristas que transitam pelo local poderão
apenas subir a via. Quem
vem da Rua Agostinho
Cavenaghi no sentido
bairro x Centro poderá
apenas seguir reto pela

mesma rua e quem desce
do Largo São Benedito
terá que convergir à direita para a Rua Agostinho Cavenaghi e depois
acessar a Rua Saldanha
Marinho.
A mudança teve como
principal objetivo organizar o fluxo de veículos nesse cruzamento da
Avenida Rio Branco com
a Rua Comendador João
Cintra e também garantir
a segurança dos motor-

istas que agora fazem o
acesso para a avenida
apenas por vias que possuem semáforo (Rua Saldanha Marinho ou Rua
Joaquim Inácio). Para
quem segue pela avenida
não houve alterações.
comunicacao@itapira.
sp.gov.br
(19) 3863.0700/
3843.9107
(19) 99813.4051
(Whatsapp)

Jaguariúna retoma 100% das linhas do transporte
Coletivo
De Jaguariúna

lis, concessionária do
transporte público em
Os usuários do trans- Jaguariúna, retomou a
porte coletivo de Jag- operação da totalidade
uariúna já contam com das linhas.
100% da frota de ônibus
Devido à pandemia da
e vans em circulação Covid-19 e das restrições
na cidade. Segundo a na circulação da popuSecretaria Municipal lação – que reduziram
de Mobilidade Urba- drasticamente a quanna, a empresa Metrópo- tidade de passageiros -,

a empresa havia reduzido em 60% a operação
das linhas do transporte
público. A retomada,
ocorrida no início de
agosto, foi possível com
a flexibilização do Plano
São Paulo, do Governo
do Estado.
“Agora já temos a
operação de todos os

veículos e linhas do
transporte coletivo de
Jaguariúna, nos mesmos moldes de antes
do início da pandemia.
Com isso, garantimos
mais conforto para os
passageiros”, afirma o
secretário de Mobilidade
Urbana de Jaguariúna,
Josino José da Silva.

Jaguariúna antecipa a vacinação contra a Covid
de adolescentes de 12 anos com comorbidades ou
deficiências
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Saúde, vai antecipar
para esta segunda-feira, dia 23 de agosto,
o início da vacinação
contra a Covid-19 de adolescentes com comorbidades ou deficiências

a partir dos 12 anos de
idade, e também para
gestantes ou puérperas
(mulheres que deram
à luz há pouco tempo)
nessa faixa etária.
Para se vacinar é
necessário apresentar a
comprovação da comorbidade, que pode ser a
carta médica, receituário
ou resultados de exames.

O adolescente deverá
estar acompanhado por
um responsável adulto
que fará a autorização
verbal para a vacinação
ou então levar o Termo de Assentimento
preenchido e assinado
pelo responsável.
Segundo a Secretaria
de Saúde, a vacinação
da primeira dose para

população geral maior
que 18 anos continua
suspensa até o recebimento de novas doses
pelo município.
Também nesta segunda-feira, serão aplicadas
as segundas doses das
vacinas CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz para o
público geral.
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Projeto do Hospital Metropolitano conta com
apoio do deputado Baleia Rossi
A criação de um hospital metropolitano na
região de Campinas conta
com o apoio do deputado
federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.
A discussão do projeto da
nova unidade hospitalar,
capitaneada pela Unicamp
(Universidade Estadual de
Campinas), passa pelo
gabinete do parlamentar,
que está empenhado em
viabilizar recursos para
tirar o projeto do papel.
A informação é do presidente do MDB de Jaguariúna, vereador Walter
Tozzi, que representou
Baleia Rossi em reunião

na Unicamp, no último dia
11 de agosto, com o reitor
Antônio José de Almeida
Meirelles, o Tom Zé, e o
prefeito de Jaguariúna e
presidente do Conselho de
Desenvolvimento da RMC
(Região Metropolitana
de Campinas), Gustavo
Reis (MDB). Também
participaram da reunião
o coordenador das AMEs,
José Roberto Souza, e o
professor Oswaldo Grassiotto.
A construção de um
hospital metropolitano
é considerada essencial
para reduzir a fila de espera do sistema Cross

(Central de Regulação
de Ofertas e Serviços de
Saúde). O projeto também
conta com o apoio dos 20
prefeitos da RMC.
“O Baleia Rossi é um
grande parceiro da nossa
região e tenho certeza que,
com o apoio dele, vamos
conseguir concretizar o
projeto do hospital metropolitano”, disse o prefeito
Gustavo Reis.
“O deputado Baleia
Rossi está empenhado
em promover a questão
da saúde, é um trabalho
constante dele nesse sentido. E agora vai se empenhar também na questão

do hospital metropolitano, que vai ajudar muito
a Região Metropolitana
de Campinas”, disse Tozzi.
Na reunião do dia 11, o
reitor Tom Zé reafirmou
que a Unicamp está à disposição da RMC para contribuir com a saúde regional. “A nossa disposição
enquanto universidade é
de auxiliar a região nessas
questões e ser um parceiro
forte da RMC para realizar
essas atividades, começando pela área da saúde,
com a possibilidade de estender a outras atividades.
A Unicamp quer se abrir à
sociedade”, disse o reitor.

Rede Municipal discute educação inclusiva na
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
De Holambra
Entre os dias 21 e 28
de agosto é comemorada a Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Criada em 1963 pela
Federação Nacional das
APAEs, a data foi inserida
no Calendário Nacional
pela Lei nº 13.585/2017
com o objetivo de divulgar as condições sociais
das pessoas em situação
de deficiência e promover
a igualdade em todos os
aspectos.
Em Holambra, o Departamento Municipal
de Educação sugeriu o

tema para ser trabalhado pelos professores da
rede municipal junto aos
alunos durante a próxima
semana. Os professores
foram orientados durante
o horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
e contam com vídeos e
filmes selecionados como
material de apoio.
“A Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência é
um momento importante
para discutirmos a inclusão em todos os setores,
inclusive na educação.
Nossos professores estão
aptos a abordar temas
como a deficiência e o
próprio bullying de forma

transversal, inseridos nos
cenários de cada uma das
disciplinas”, explicou a
diretora-interina da pasta,
Claudicir Píccolo. “Vale salientar que nossa rede tem
6 professores que realizam
Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e que
dão total suporte de acordo
com nossas necessidades”.

os 32 integrantes do grupo
continuam a ser acompanhados à distância. Através
do Departamento Municipal de Promoção Social,
o Núcleo vem fornecendo
mensalmente uma cesta
básica aos integrantes para
auxiliar nas refeições que
costumavam receber na
unidade. Também foi disponibilizado atendimento
NAOTT
psicológico por vídeo.
Referência regional na
“Mesmo à distância
área de inclusão, o Núcleo procuramos acolher e dar
de Atenção e Orientação apoio às famílias e manter
Terapêutica ao Trabalho vivo o vínculo entre os
(NAOTT) existe há 24 integrantes e o NAOTT”,
anos. Com as atividades explicou a diretora municinterrompidas desde 2020 ipal de Promoção Social,
em função da pandemia, Viviane Furgeri. Segundo

ela, a vacina contra influenza e a 1ª dose da vacina
contra Covid-19 foram viabilizadas para todo grupo.
“Agora aguardamos que
todos completem o ciclo de
imunização contra o novo
coronavirus para planejar
o retorno presencial. Precisamos que todos estejam
vacinados para que possamos retomar as atividades
e retornar com segurança.
Temos novos projetos,
como a construção de uma
piscina terapêutica para
estimular as atividades
físicas, mas faremos isso
no tempo certo”, disse.
“Apesar do Brasil ter
uma das legislações mais

inclusivas do mundo, na
prática ainda existem muitos problemas para aplicála. A Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência
vem justamente trazer o
tema à tona, e devemos
debatê-lo amplamente”,
afirmou o prefeito Fernando Capato. Ele comentou
ainda sobre a atuação do
NAOTT no município.
“O Núcleo é um exemplo
de atendimento multidisciplinar, que atende de
forma integral as pessoas
com deficiência. Assim
que possível retomaremos
as atividades, proporcionando o melhor a seus
integrantes”.

Nogueirenses podem se inscrever em programa
Bolsa-Trabalho a partir de amanhã
De Artur Nogueira
Moradores de Artur
Nogueira poderão se inscrever para o programa
Bolsa Trabalho a partir desta terça-feira (24), exclusivamente pelo site do Bolsa do Povo. Com auxílio de
R$ 535 aos beneficiados,
a iniciativa tem objetivo
de promover a retomada
de emprego e renda nos
municípios paulistas.
O programa é uma ação
do Governo Estadual que
será feito com o apoio da
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Administração. A ação é destinada
ao grupo de moradores

desempregados, com prioridades para as mulheres,
que não são beneficiários
do seguro desemprego,
com renda per capita
igual ou inferior a meio
salário-mínimo.
Lucas Sia, prefeito do
município, julga ser importante o programa. “Essa é
mais uma maneira de ajudar quem está em situação
de dificuldade, principalmente devido à pandemia.
Queremos oferecer maneiras que viabilizem a
retomada econômica tanto
dos moradores quanto do
município. Seguimos ainda mais otimistas com esse
novo programa do Gover-

no do Estado”, discursou.
Quem pode se inscrever
Serão aceitas inscrições
de moradores desempregados, maiores de 18 anos
e com renda familiar de até
R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Os cidadãos elegíveis
devem se inscrever no
portal do Bolsa do Povo
entre 24 e 29 de agosto
no site www.bolsadopovo.sp.gov.br. A Administração Municipal destaca
que as inscrições devem
ser feitas exclusivamente e
unicamente pelo site.
O resultado da seleção
será divulgado dia 4 de

setembro, e a convocação
será feita por meio de publicação no Diário Oficial.
Após o resultado, se dará a
convocação dos aprovados
e o início está previsto para
o dia 15 de setembro.
Os beneficiados
poderão prestar serviços
nos órgãos públicos do
município por quatro
horas diárias, além de
realizar curso de qualificação profissional. Todos
receberão mensalmente
a bolsa-auxílio de R$535
durante os cinco meses de
programa.
A prioridade de vagas
será para mulheres chefes de família e pessoas

desempregadas há mais
tempo.

• Secretariado e Recepção

Cursos profissionalizantes
Além disso, os inscritos poderão escolher seis
opções de cursos profissionalizantes virtuais da
Univesp (Universidade
Virtual do Estado de São
Paulo), com duração de
80 horas:
• Auxiliar de Controle
de Produção e Estoque
• Gestão Administrativa
• Gestão de Pessoas
• Organização de Eventos
• Rotinas e Serviços
Administrativos

Sobre o Programa Bolsa
Trabalho
Efetivada a Lei nº
17.372, de 26 de maio de
2021, o programa Emergencial de Auxílio-Desemprego passou a fazer
parte do Programa Bolsa
do Povo denominado Bolsa-Trabalho, que engloba
a gestão dos benefícios,
ações e projetos, com ou
sem transferência de renda, destinados para atendimento de pessoas em
situação de vulnerabilidade social no estado de
São Paulo.

Holambra adere ao programa Bolsa Trabalho, do
Governo do Estado
De Holambra

situação de vulnerabilidade social.
A Prefeitura de HolamCom duração de 5
bra aderiu esta semana ao meses, a iniciativa vai
Programa Bolsa Trabalho, selecionar e contratar cido Governo do Estado, dadãos desempregados
que tem por objetivo pro- por 4 horas?diárias de
porcionar ocupação, qual- trabalho,?5?dias por?seificação profissional?e mana, em atividades em
renda aos cidadãos em órgãos públicos. O ben-

eficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535,00
e curso de qualificação
profissional.
Para participar é
necessário ser maior de
18 anos e morar no Estado de São Paulo há pelo
menos 2 anos. Também
é preciso estar desempre-

gado e ter renda familiar
de até R$ 550 por pessoa.
O interessado não pode
ser beneficiário de Seguro
Desemprego ou qualquer
outro programa assistencial equivalente.
As inscrições devem
ser feitas entre 23 e 29
de agosto no site www.

bolsadopovo.sp.gov.br. A
seleção ocorrerá até 4 de
setembro e a convocação
será feita por meio de publicação no Diário Oficial.
O início das atividades
está previsto para o dia 15.
“O Bolsa Trabalho faz
parte do programa Bolsa
do Povo. Trata-se de uma

importante iniciativa para
auxiliar o processo de retomada econômica, qualificando trabalhadores e
os inserindo no mercado
de trabalho”, avaliou a
diretora do Departamento
Municipal de Promoção
Social, Viviane Furgeri.

Prefeito conquista verba de R$ 650 mil junto ao Governo
do Estado e reforça solicitação de recursos para Saúde
De Itapira
O Prefeito Toninho
Bellini esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 19, e
conquistou junto Governo
do Estado de São Paulo
uma verba de R$ 650
mil para investimentos
na Secretaria Municipal

de Serviços Públicos. O
recurso foi liberado após
apresentação de pedidos do Chefe do Executivo em reunião com o
Governador João Doria,
Vice-Governador Rodrigo
Garcia e o Secretário de
Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.

“Levamos vários
pleitos e fomos contemplados com essa verba que
nos ajudará na melhoria
dos serviços prestados
pela Prefeitura através
da Secretaria de Serviços
Públicos”, disse Bellini.
O vereador Luan
Rostirolla participou da

reunião no Palácio dos
Bandeirantes a convite do
Vice-Governador e depois
acompanhou o Prefeito no
lançamento do Programa
“Nossa Rua” e do Projeto
“Parlamentos Regionais”.
Ainda durante a visita
a São Paulo, Toninho Bellini esteve com Fernando

Fernandes, subsecretário
de Relacionamento com
Municípios, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo
do Estado de São Paulo.
Neste encontro, o prefeito reforçou os pedidos
protocolados na semana
passada no Departamen-

to Regional de Saúde de
São João da Boa Vista
referentes à renovação
de custeio dos leitos de
Enfermaria Covid e solicitação de recursos para
poder atender a demanda
reprimida de exames e
procedimentos que aguardam agendamento.
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Vacinação avança para público entre 12 e 17
anos com comorbidades nesta terça-feira

De Mogi Mirim

terça-feira (24) todos
os pré-adolescentes e
A Secretaria de Saúde adolescentes de 12 a 17
começa a vacinar nesta anos, com comorbidades.

Também serão vacinados
os deficientes permanentes, gestantes e puérperas
desta faixa etária.
A vacinação para este
público vai ocorrer de
amanhã (24) até sexta-feira (27), das 15h às
19h nas seguintes UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde): Aterrado, Jardim Paulista, Santa Cruz
e José Antonio Seixas
Pereira. As demais unidades de saúde estarão
realizando apenas vacinas de rotina nesta semana (não-covid).
Também podem
procurar as quatro UBSs
que estarão aplicando a
vacina contra a Covid-19
nesta semana, todos
aqueles que estão com
a segunda dose do imunizante em atraso ou
agendada para o período

de 24 a 28 de agosto. Vale
ressaltar que no próximo
sábado (28) não haverá
mutirão de vacinação,
portanto, aqueles com
a segunda dose agendada para tal data, devem procurar uma das
unidades de saúde até a
sexta-feira (27).

modelo disponível em
http://www.mogimirim.
sp.gov.br/covid, ou no
caso do paciente que faz
acompanhamento na
rede SUS, a receita médica que comprove o uso
do(s) medicamento(s)
para a referida comorbidade.
Gestantes de 12 a 17
Comorbidades
anos devem apresenA s c o m o r b i d a d e s tar o cartão pré natal e,
inclusas no grupo pri- no caso das puérperas,
oritário de vacinação são certidão de nascimenas mesmas já discrimi- to (para comprovação
nadas para os adultos. do período de 45 dias
Para consultar a lista pós-parto).
de comorbidades, basta
acessar http://www.
Documentação
mogimirim.sp.gov.br/
No ato da vacinação
covid.
da primeira dose é
Para comprovação obrigatória a apresendas comorbidades, o tação do RG, CPF e compré-adolescente ou ad- provante de residência.
olescente deve apresen- Também é preciso fazer
tar declaração conforme o pré-cadastro no site do

Vacina Já. A Secretaria
também recomenda para diminuir o tempo de espera no local
da imunização - que o
munícipe leve a ficha
do Vacivida preenchida
manualmente. A ficha
está disponível no site
da Prefeitura em: http://
www.mogimirim.sp.gov.
br/covid
Aqueles que vão ser
imunizados com a segunda dose devem levar
apenas o RG/CPF e a
carteirinha de vacinação
que comprove a aplicação
da primeira dose.
Novas idades e datas serão incluídas do
Calendário de Imunização conforme o Município receber a confirmação do envio de mais
doses de vacina contra a
Covid-19.

Câmeras de segurança serão instaladas para coibir
abandono de animais no Zoonoses

De Mogi Guaçu

da.
“Nós estamos lotados
O abandono de ani- e o número de animais
mais tem aumentado a abandonados não para de
passos largos e é uma crescer. Somente aqui na
preocupação do CCZ frente do Zoonoses tem
(Centro de Controle Zoo- sido rotina encontrarmos
noses). Diariamente, an- ninhadas inteiras. As pesimais de todas as idades, soas precisam se consciem especial filhotes, es- entizar e não abandonar
tão sendo deixados pelas o animal. Nós não temos
ruas da cidade, inclusive espaço e não podemos
na porta do CCZ. Como recolher”, ressaltou Dagobjetivo de inibir essa mar do Amaral Borges,
prática, está em processo coordenadora do Centro
a instalação de câmeras de Controle de Zoonoses.
de monitoramento nas
De acordo com Dagentradas da sede, local- mar, os casos de abandoizada no Jardim Alvora- no aumentaram durante

a pandemia, em especial
de animais que já haviam
sido resgatados das ruas
anteriormente. Ela reforça a importância de ter
responsabilidade na hora
de adotar um cão ou gato
e tratá-lo como membro
da família. “Ele não é um
descarte. Não é um móvel
que se pega, usa e descarta porque ficou obsoleto
dentro do espaço”, disse.
Dagmar lembrou que
o abandono de animais
é crime. Por isso, as pessoas identificadas serão
multadas e podem ser
processadas. A lei munic-

ipal nº 5124/2018, que
dispõe sobre o tema da
proteção animal, prevê
multas nos valores de
R$ 500 a R$ 10 mil. Em
abril desse ano, o prefeito
Rodrigo Falsetti deixou
claro que a fiscalização
e multa seriam endurecidas.
Para minimizar a situação, o CCZ irá atuar
em suas frentes: na instalação das câmeras de
monitoramento na sede e
continuar com o trabalho
de adoção. São mais de
80 animais, entre cães e
gatos. A ação acontece na

sede da CCZ, à Rua Oscar
Candido Rodrigues, s/
nº, no Jardim Alvorada.
“São animais que estão à

espera de um lar e merecem todo amor e carinho.
É uma troca feliz”, ressaltou Dagmar.

Terceira parcela do Auxílio Municipal Emergencial
começa a ser paga nesta terça
De Mogi Mirim

pal Emergencial), nesta
terça-feira (24).
A Prefeitura de Mogi
Os primeiros a receM i r i m , p o r m e i o d a ber serão aqueles nasciSecretaria de Assistên- dos nos meses de Janeicia Social, vai iniciar o ro, Fevereiro e Março.
pagamento da terceira
Na quarta-feira (25)
parcela do Programa irão receber o auxílio
AME (Auxílio Munici- os nascidos em Abril,

Maio e Junho. Já na
quinta-feira (26) receberão o benefício os nascidos em Julho, Agosto
e Setembro e na próxima sexta-feira (27), os
nascidos em Outubro,
Novembro e Dezembro.
No total, 1.456

famílias mogimirianas
estão sendo beneficiadas pelo Programa AME.
São pessoas cadastradas
como “responsável pela
unidade familiar (RF)”
de Janeiro/2019 até
Março/2021 no Cadastro Único (CadÚnico),

com renda per capita de
até ¼ do salário-mínimo nacional (R$ 275).
O responsável
pela unidade familiar
(CadÚnico) está recebendo o pagamento
de R$ 200 (duzentos
reais), pelo período de

3 (três) meses. Os pagamentos ocorrem por
meio da Caixa Econômica Federal e o valor tem
sido depositado em conta digital social (Caixa
Tem), em nome do beneficiário responsável
familiar.

Agentes municipais impedem crime ambiental
De Mogi Mirim
Guardas Civis Municipais e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de
Mogi Mirim, impediram
na tarde de ontem (19),
a prática de um crime
ambiental.

Após denúncia, as
equipes foram até a
Avenida Adib Chaib, onde
um caminhão carregado
de entulho da construção
civil, despejaria todo o
material de descarte em
uma APP (Área de Preservação Permanente).

Ao flagrar o caminhão
se aproximando da APP,
os guardas e técnicos do
Meio Ambiente fizeram a
abordagem e impediram
o crime ambiental. O motorista acabou confessando que foi contratado pelo
proprietário da área para

aterrar a margem do rio
Mogi Mirim.
Um Boletim de Ocorrência foi registrado e
o documento será encaminhado ao Setor de
Fiscalização da Prefeitura e, posteriormente, ao
Ministério Público.

Servidores do Hospital Municipal participam de ciclo
de palestras
De Mogi Guaçu
A Área de Educação
Permanente do Hospital
Municipal Dr. Tabajara
Ramos iniciou em agosto um ciclo de palestras
envolvendo funcionários
e servidores do hospital,
clínica de especialidades
e as unidades de pronto
atendimento. Além de
capacitar os funcionários,
a área de Educação Permanente atua na padronização
de condutas e qualidade na
assistência prestada.
As palestras serão realizadas mensalmente com
temas que visam atender as

demandas da organização
de trabalho, incluindo capacitações no contexto da
gestão do cuidado, controle
de infecções hospitalares
e segurança do paciente,
atualizando os servidores e
funcionários sobre as melhores práticas em saúde.
Neste mês, o tema
EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual), Precauções e Isolamento está
sendo trabalhado com os
servidores com o objetivo
de atualizar e reforçar as
medidas que devem ser
adotadas para prevenção e
controle da disseminação
da Covid-19, por todos os

envolvidos, direta ou indiretamente na assistência
aos pacientes.
A capacitação com enfoque multidisciplinar conta
com a participação dos
médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia e área administrativa. As palestras
são realizadas com a equipe
de cada setor e a abordagem educacional adotada
é a metodologia ativa, um
método educacional voltado para o engajamento,
no qual os funcionários,
durante a palestra, participam ativamente e discutem
as melhorias para o setor.
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Estão abertas as inscrições para
o 36º Concurso de Poesia de
Mogi Guaçu
De Mogi Guaçu

XXIII. Os poetas e poetisas podem inscrever até
A partir desta quin- duas obras inéditas, que
ta-feira, 19 de agosto, es- deverão ser entregues em
tão abertas as inscrições um envelope grande e/
para o 36º Concurso de ou enviadas por e-mail
Poesia de Mogi Guaçu, até dia 15 de outubro de
promovido pela Secretar- 2021.
ia Municipal de Cultura
Os interessados poem parceria com a Bib- dem realizar as inscrições
lioteca Municipal João de forma online pelo

e-mail: sc-biblioteca@
mogiguacu.sp.gov.br ou
presencialmente na sede
da biblioteca, no Centro Cultural, na Avenida
dos Trabalhadores, 2651,
Jardim Camargo.
O concurso será dividido em três categorias,
sendo elas, adulto para
pessoas com idade aci-

ma de 18 anos, juvenil
para adolescentes entre
13 e 17 anos e infantil
para crianças até 12 anos.
Para mais informações,
consulte o regulamento
disponível no link bit.
ly/36concursopoesia.

No mês de Menotti Del Picchia, Secretaria de
Cultura e Turismo realiza Sarau comemorativo
De Itapira
No mês dedicado a
Menotti Del Picchia, a
Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo
irá promover um Sarau
comemorativo aos 129
anos do poeta, jornalista,
advogado, político, romancista, cronista, pintor e ensaísta brasileiro.
Seguindo todos os protocolos de prevenção do
coronavírus (Covid-19),

o evento de caráter literomusical será presencial
a partir das 19h30 do
próximo sábado, dia 28
de agosto, no Auditório
do Museu de História
Natural.
“Em homenagem ao
seu mais famoso poema,
Juca Mulato, sugerimos
que o momento seja para
compartilharmos textos
inspirados na natureza
e nas belas paisagens
de nossa Itapira, tendo

como tema o ‘Caboclo
do Mato’, protagonista
do poema e personagem
que empresta seu nome
ao parque da cidade”,
disse o Secretário de
Cultura e Turismo César
Ricardo Lupinacci.
As inscrições são
limitadas e podem
ser feitas online pelo
endereço https://
forms.gle/8uPHD8ZsTFFqTYZo6. São 20
vagas disponíveis para

artistas que desejam
participar com manifestações artísticas de
poesia, dança, teatro,
artes plásticas e outros.
Todos os acessórios e
equipamentos de som
necessários precisam
ser providenciados pelo
responsável de cada
apresentação. Mais informações diretamente
na Secretaria de Cultura
e Turismo pelo telefone
(19) 3813.1090.

Projeto criado pela prefeitura é considerado o
melhor do Estado de São Paulo

Duas ações desenvolvidas pela Prefeitura
de Jaguariúna nas áreas
da educação e de desenvolvimento econômico
e social foram premiadas na sexta-feira, 13
de agosto, no Programa
“Parcerias Municipais –
Cases Inovadores”.
Jaguariúna ficou à
frente de todos os 620

cerias Municipais –
Cases Inovadores” tem
como objetivo investir
no desenvolvimento regional para aumentar
a competitividade dos
municípios paulistas,
para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e a redução de
desigualdades regionais.
Para o Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis,
esse resultado é fruto de
um trabalho feito com
inovação, comprometimento e dedicação.
“Trabalhar de forma
municípios cadastrados
séria,
correta e honesta.
no programa na categoInvestir
em ações inovaria “alavancar a qualidoras.
Praticar
o bem.
dade de ensino fundaValorizar
as
boas
prátimental” e ficou entre os
cas
dentro
da
adminisfinalistas na categoria
“mitigar os impactos da tração pública. Tudo isso
pandemia na pobreza e realmente dá resultana geração de emprego do. Tudo isso é feito em
Jaguariúna!”, afirmou o
e renda”.
Idealizado pelo Gov- mandatário.
erno do Estado de São
CONHEÇA OS PROPaulo o Programa “Par-

JETOS VENCEDORES
DE JAGUARIÚNA
O projeto “Tutoria e
Mentoria entre os docentes”, criado pela secretaria de educação, foi
o grande vencedor na
categoria “alavancar a
qualidade de ensino fundamental”.
De acordo com a
secretária de educação,
Cristina Catão, esse
projeto nasceu com o
propósito de promover a
troca de experiências entre professores de forma
sistemática e, assim, levar mais qualidade para
dentro das salas de aula.
“Os docentes são
estimulados a compartilhar com os colegas suas
vivências em espaços
especialmente destinados à atividade. Periodicamente as melhores
práticas são avaliadas e é
organizado um encontro
para a apresentação e

troca de informações”,
explicou a secretária.
O projeto finalista na
categoria “mitigar os
impactos da pandemia
na pobreza e na geração
de emprego e renda” foi
o “Segunda Chance Municipal”.
Criado pela secretaria de desenvolvimento
econômico e social, o
projeto visa o matchmaking entre empresas
e candidatos.
Segundo o secretário
de desenvolvimento

econômico e social, a
iniciativa funciona de
uma forma prática e
dinâmica.
“As empresas sediadas no município enviam
suas vagas de trabalho
e caso haja trabalhador
local cadastrado com
qualificação profissional,
porém sem a escolaridade básica completa, sua contratação é
realizada com a contrapartida de finalizar
seus estudos”, destacou
o secretário.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 052/2021- SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2021- SRP

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR, REFIL DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL. Data da
Realização 14/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal
da Transparência). Artur Nogueira, 23 de agosto de 2021.

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS ZERO KM, TIPO PASSEIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. Data da Realização 13/09/2021 às 09h00. FORMALIZAÇÃO DE
CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através
do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 23 de agosto de 2021.

DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

DÉBORA DEL’BIANCO BARBOSA SACILOTTO
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

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

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

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 - REVOGAÇÃO
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico aos interessados a REVOGAÇÃO
da licitação acima citada que tem por objeto a prestação de Serviços de Manutenção e Conservação
de vias públicas, bem como Jardins, Praças, Corredores Centrais e Áreas Verdes. Artur Nogueira, 29
de julho de 2021. LUCAS SIA RISSATO – Prefeito Municipal
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publico que a licitação acima citada que
tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ESPÉCIE ESCADA TIPO GIRATÓRIA,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL
se deu FRACASSADA, desta forma novo processo será realizado caso o departamento requisitante
manifeste interesse. Artur Nogueira, 20 de agosto de 2021. Jaqueline Chichurra Silva - Pregoeira.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2021
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 07/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS
DO QUADRO DE EMPREGOS DO CONDESU
O
Superintendente
do
Consórcio
Intermunicipal
para
o
Desenvolvimento Sustentável, com sede na cidade de Cosmópolis,
Estado de São Paulo, na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275,
Centro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os candidatos
abaixo relacionados, aprovados no Processo de Seleção Publica N.º
07/2018, a comparecerem na sede do CONDESU, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário das 08h00 às
12h00, para atribuição de 06 (seis) vagas para o emprego de Servente
de Limpeza e 04 (quatro) vagas para o emprego de Varredor de Rua,
do quadro de empregos em geral deste consórcio, com lotação no
município de Artur Nogueira.
Os candidatos deverão apresentar no ato da posse os seguintes
documentos originais acompanhados de suas respectivas cópias
legíveis.
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último registro) /
PIS/PASEP (se já foi cadastrado) / 01 foto 3x4 / Carteira de Identidade
(RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) / Título de Eleitor / Certidão de
Quitação Eleitoral (Cartório Eleitoral ou Online) / Atestado de
Antecedentes Criminais (Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de
Distribuição Criminal (Justiça Federal ou Online) / Comprovante de
Endereço (e Declaração de Residência, se for o caso) / Comprovante
de Quitação com o Serviço Militar (para homens entre 18 e 45 anos de
idade) / Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável
/ Certidão de Nascimento (se solteiro) / Certidão de Nascimento dos
filhos menores de 21 anos de idade / Caderneta de Vacinação dos filhos
com até 05 anos de idade / Comprovante de Escolaridade Ensino
Fundamental Incompleto.
A não comprovação da documentação necessária e exigida para
admissão eliminará o candidato da Seleção Pública.
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos
estabelecidos, será considerado desistente, implicando sua eliminação
definitiva e convocação do candidato classificado imediatamente
subsequente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
SERVENTE DE LIMPEZA
CLASS. N.º INSC.
NOME
RG
4
1266491
Marcia Bernardes Caetano
30961591
Santana
5
1273447
Denise Da Silva Castro
331920499
6
1278217
Rosana Messias Mendes
402479890
Alves
7
1260998
Mirian Fogaca De Oliveira
41910128
8
1278086
Ivanete Da Silva Soares
1379356849
9
1261532
Catarina Carvalho Do Prado
417452718
CLASS.
1
2
3
4

N.º INSC.
1259484
1259497
1266260
1268728

VARREDOR DE RUA
NOME
Paulo Domingues
Rafael Leite Ferreira
Carlos Henrique Vitorino
Adriano Barbosa

RG
114294033
323069447
488865554
817143

Cosmópolis, 24 de agosto de 2021
JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Sustentável - CONDESU

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público o Extrato(s) de Ata(s) e Contrato(s), decorrente desta Prefeitura, conforme segue:
CONTRATO Nº 58/2021 – TERMO ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADM
Nº 2395-6/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e
Contratado(a): HUBELAV SOLUÇÕES EM LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI - EPP. Objeto: Aditamento do valor contratual em 25 % (vinte e cinco por cento) do valor original de R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), relativos ao aumento das
quantidades de peças/quilogramas das roupas e enxovais hospitalares, devido ao aumento do número de pacientes internados e da demanda rotativa do Pronto Socorro. Dotação orçamentária: 43506.04.10.302.0040.2.0.89.339039.05.3020001. Data de assinatura: 11/08/2021. Artur Nogueira, 23
de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2020 – TERMO CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 37/2020 – PROCESSO ADM Nº 2635-7/2020 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto:
Cancelamento de item nº 29 (cetoprofeno 100mg; poliofilo p/injetável endovenoso; marca artrinid IV).
Data de assinatura: 09/08/2021. Artur Nogueira, 23 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito
Municipal.
CONTRATO Nº 61/2021 – TERMO DE CANCELAMENTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADM Nº 3105-8/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP
e Contratado(a): DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI. Objeto: Cancelamento de medicamento
Montilex, caixa com 60 (sessenta) sachês, no montante de 02 (duas) caixas. Data de assinatura:
16/08/2021. Artur Nogueira, 23 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021 – TERMO DE ALTERAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2021 – PROCESSO ADM Nº 2289-1/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal
de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): FARMA2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Objeto: Alteração
de valores por reequilíbrio econômico-financeiro do item 02 – álcool etílico hidratado 70%; líquido;
embalagem de 01 (um) litro; marca itajá, passando de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos) por
litro para o valor de R$ 6,18 (seis reais e dezoito centavos) por litro. Data de assinatura: 11/08/2021.
Artur Nogueira, 23 de agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 005/2021 – 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADM Nº 0388-3/2021 tendo como partes Contratante: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e Contratado(a): INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS. Objeto: Prorrogação contratual
por 30 (trinta) dias, com início em 07/08/2021 e término em 05/09/2021, referente contratação de
05 (cinco) leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) respiratória para pacientes portadores de
COVID-19. Valor total: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Dotação orçamentária: 93306.01.10.301.0040.2.096.339039.02.3120015. Data de assinatura: 06/08/2021. Artur Nogueira, 23 de
agosto de 2021. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 118,35”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PE 038/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a adjudicação do Pregão Eletrônico n° 038/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES DE SEMOLINA E INTEGRAL PADRÃO “HOT-DOG”),
CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, tendo como detentora da Ata a empresa:
LEANDRO JOEST REBESSI ME - CNPJ n° 27.286.992/0001-11 no valor total de R$ 368.884,00
(trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Artur Nogueira, 13 de agosto de
2021. JAQUELINE CHICHURRA SILVA – Pregoeira.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 038/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Pregão Eletrônico n° 038/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES DE SEMOLINA E INTEGRAL PADRÃO “HOT-DOG”),
CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, tendo como detentora da Ata a empresa:
LEANDRO JOEST REBESSI ME - CNPJ n° 27.286.992/0001-11 no valor total de R$ 368.884,00
(trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais). Artur Nogueira, 13 de agosto de
2021. Autoridades Competentes - DECRETO Nº 128/2021: MAYRA DE SOUZA BARBOSA (Chefe de
Gabinete); GLAUCI DE SOUZA BARBOSA (Secretária Municipal de Administração); ANGELA PULZ
DELGADO (Secretária Municipal de Saúde); AMARILDO BOER (Secretário Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social); RENATO FERNANDO CARLINI (Secretário Municipal de Cultura e Turismo); ROBERTO JOSÉ DAHER (Secretário Municipal de Segurança Publica Trânsito e Defesa Civil);
FERNANDO ARRIVABENE (Secretário Municipal de Obras e Engenharia); DEBORA DEL’BIANCO
B. SACILOTTO (Secretária Municipal de Educação); CAIO VINICIUS RODRIGUES GOMES (Secretário Municipal de Esportes e Lazer); MICHELE ADELE FERREIRA PASSOS (Secretária Municipal
de Finanças); ODAIR BOER (Secretário Municipal de Agricultura); JOAQUIM CHAVES PINHEIRO
(Secretário Municipal de Planej. Obras e Serv. Municipais).
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 78,90”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PREGÃO ELETRÔNICO 044/2021
O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna público que a Sessão foi fracassada
nessa data, conforme Pregão Eletrônico acima citado, que tem como objeto, a aquisição de Leite
pasteurizado.
Artur Nogueira, 20 de agosto de 2021. ANDRÉ RENAN SEGATTO – Pregoeiro.
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 31,56”

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2021
O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. OBJETO: AQUISIÇÃO DE (01) EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DE EXAMES DESTE MUNICIPIO E AUXILIAR
EM DIAGNOSTICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA- EMENDA PARLAMENTAR, REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-MINISTÉRIO DA SAÚDE- Data da Realização 13/09/2021 às
14h00. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur
Nogueira, 23 de agosto de 2021.
ANGELA PULZ DELGADO
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021
"ESTA PUBLICAÇÃO CUSTOU AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 47,34”

